
ATA NÚMERO UM 
 

Aos vinte e sete dias do mês de Outubro de dois mil e nove, pelas 21,30 horas, reuniu a Junta 
de Freguesia de São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, o 
Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido 
tratados os seguintes assuntos. 
 

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

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

Centro Desportivo de São Bernardo – Decorreu no dia 21/10/09, no Salão Nobre da Casa 
do Povo de Valongo do Vouga a assinatura do Protocolo –Andebol Feminino tripartido, entre 
a Federação de Andebol de Portugal, Casa do Povo de Valongo e o Centro Desportivo de São 
Bernardo e que atribui à Casa do Povo de Valongo o Estatuto de Clube Centro de Formação 
de Andebol  no sector Feminino. A Junta de Freguesia esteve presente, bem como o Presidente 
da Câmara Municipal de Aveiro, Dr. Élio Maia e o Presidente da Câmara Municipal de Águeda, 
Dr. Gil Nabais. 
 

Eleições Autárquicas e Instalação – Foi feita uma análise de apreciação ao modo como 
decorreu no dia 23/10/09 a instalação da Junta de Freguesia e Assembleia, conforme 
convocatória de 19 de Outubro, tendo sido deliberado a eleição do Secretário e Tesoureiro por 
meio de lista. Foram eleitos por sete votos a favor e dois em branco, para Secretário, Henrique 
da Rocha Vieira e Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira. Foi também deliberada a eleição 
por meio de lista para o Presidente da Assembleia e Secretários da Mesa, por 7 votos a favor e 
2 votos em branco, para Presidente, José Manuel Mónica Maio, 1.º Secretário Pedro Manuel 
Pericão Mónica e 2.ª Secretária, Conceição Maia Rocha de Oliveira. Esta Junta congratula-se 
pelo modo elevado como decorreu este processo. 
 

Agradecimento – Foi decidido oficiar aos elementos que não continuam no actual mandato 
na Assembleia de Freguesia agradecendo toda a elevada colaboração prestada durante o 
anterior mandato 2005/2009. 
 

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

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

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

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

Sinalização – Foi solicitada e colocada uma placa de paragem de Ambulância junto ao Lar de 
Idosos na Rua Manuel Matias Rei em São Bernardo. 
 

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

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

Junta de Freguesia de São Bernardo – Acta n.º 1 de 27 de Outubro de 2009 – Pág. 1 



ATA NÚMERO DOIS 
 

Aos três dias do mês de Novembro de dois mil e nove, pelas 21,30 horas, reuniu a 
Junta de Freguesia de São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António 
Tavares Vieira, o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio 
Vasconcelos de Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 

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

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

Obras na Freguesia – Foi analisado o modo como estão a decorrer os trabalhos de 
requalificação na Rua de Santa Cecília e Rua dos Ferreiros. 
 

Cemitério – Devido às avarias constantes na distribuição de água no Cemitério, 
nomeadamente roturas na canalização que não se conseguem detectar, foi decidido 
proceder a um estudo para substituição da “velha” canalização. 
 

Parque Natural de São Bernardo – Foi deliberado colocar várias indicações 
informativas para que as pessoas não permitam a frequência dos seus cães naquele 
espaço. 
 

Protocolo de Colaboração – Foi decidido propor ao Corpo Nacional de Escutas – 
Agrupamento n.º 1088 de São Bernardo a renovação do Protocolo de colaboração, 
com a Junta de Freguesia, em referência à distribuição do Informativo de São 
Bernardo. 
  
Quadra Natalícia – Procedeu-se a uma análise quanto à forma de enaltecer de um 
modo especial a passagem desta Quadra Festiva. 
 

Águas Pluviais – Rua da Patela – O Concurso levado a efeito pela Câmara 
Municipal de Aveiro para implantação de um colector central de águas pluviais, foi 
anulado porque a Empresa que venceu o Concurso não satisfez os requisitos, 
conforme prescritos na lei. A Câmara Municipal de Aveiro, está a proceder à 
abertura de novo concurso público. Contudo, continuamos com intervenções 
naquele espaço para melhorar a entrada de águas pluviais no colector existente. 
 

Loteamento entre as Ruas Cega e Marco – 1.º - Para Cumprimento do constante 
na escritura pública em 18 de Junho de 2007 com a Família Canha (Permuta de bens 
presentes por bens futuros) e considerando que já se encontram constituídos e 
devidamente registados os 39 lotes resultantes do loteamento realizado entre a Rua 
Cega e Rua do Marco, delibera-se por unanimidade celebrar o supra indicado, sendo 
atribuídos os lotes da seguinte forma: Lote de 1 a 10, a favor de Amândio 
Ferreira Canha Júnior. Lotes 33 a 37 a favor de Herdeiros de Aníbal Ferreira 
Canha. Lotes 21 a 30 a favor de Augusto José Canha de Oliveira e Aníbal 
Canha de Oliveira. 2.º Para cumprimento do acordado no contrato Promessa de 
Empreitada celebrado a 30 de Outubro de 2006, entre esta Autarquia e a Firma 
Jomail Construções Civil, Ld.ª delibera-se transferir a propriedade dos lotes – 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 31, 32, 38 e 39. a favor da referida empresa para 
pagamento dos trabalhos de infra-estruturas realizadas pela mesma. 
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Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão da sepultura 866 do 7.º talhão a 
favor de Manuel Carvalho Mendes, residente nesta freguesia. 
 
Averbamento de Alvará – Cemitério – Foi deliberado proceder ao averbamento 
de utilização a que se destina a sepultura n.º 358 do 3.º talhão a pedido da 
concessionária Aurora Gomes Anjos Rodrigues, residente nesta Freguesia. 
 
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 
Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e 
a passar. 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta 
que, depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
             O Presidente,                     O Secretário,                     O Tesoureiro,                    
 
  
   
     ________________       __________________       ________________   
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ATA NÚMERO TRÊS 

 
Aos dez dias do mês de Novembro de dois mil e nove, pelas 21,30 horas, reuniu a 
Junta de Freguesia de São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António 
Tavares Vieira, o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio 
Vasconcelos de Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 

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

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

Expressão Física Motora – Foi deliberado solicitar à Direcção do Centro 
Desportivo de São Bernardo a cedência e até Julho/2010 da utilização do Pavilhão 
para actividade – Ginástica para Pessoas da 3.ª Idade a título gracioso. 
 

Taxas e Licenças – Foi deliberado consultar todas as Juntas de Freguesia do 
Concelho de Aveiro afim de abordarmos o tema em título no contexto de 
eventualmente se poder ou não uniformalizar as respectivas taxas. 
 

Reunião do Executivo da Câmara Municipal de Aveiro e Juntas de Freguesia 
– Decorreu no dia 9/11/09, no Salão Nobre dos Paços do Concelho a apresentação 
e a 1.ª reunião do Executivo Camarário e Presidentes de todas as Juntas de Freguesia 
do Concelho de Aveiro. 
 

Assembleia de Freguesia – Após reunião com o Sr. Presidente da Assembleia de 
Freguesia de São Bernardo, e depois de abordadas várias questões, foi deliberado 
que a próxima reunião da Assembleia se realize no dia 29 de Dezembro, 3.ª Feira, 
pelas 21 horas com a ordem de trabalhos a definir. 
  
Loteamento entre as Ruas: Cega e Marco – Após a sua apresentação foi 
aprovado por unanimidade o teor da certidão a emitir para efeitos de registo de 
loteamento “que aqui se dá como reproduzida e fixa anexa à presente acta para os 
devidos efeitos legais”. 
 

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

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

Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta 
que, depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
           O Presidente,                   O Secretário,                          O Tesoureiro,                    
 
  
   
     ________________       __________________            ________________   
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ATA NÚMERO QUATRO 
 

Aos dezassete dias do mês de Novembro de dois mil e nove, pelas 21,30 horas, 
reuniu a Junta de Freguesia de São Bernardo, estando presentes o Presidente, José 
António Tavares Vieira, o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, 
Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 

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

Período Aberto ao Público – Foram recebidos munícipes que apresentaram as 
suas questões, tendo a Junta prestado e registado os esclarecimentos tidos por 
convenientes. 
 

Projecto “Viver a Idade” – A Câmara Municipal de Aveiro em parceria com a 
Junta de Freguesia de Esgueira promoveram o “Dia de São Martinho” no Estádio 
Municipal de Aveiro no dia 14/11/09 e a Freguesia de São Bernardo esteve presente 
com o Centro de Animação Comunitário. 
 

Associação de Pais da EB1 de São Bernardo – Para o Ano Lectivo de 
2009/2010 em 13/11/09, na EB 2,3 decorreu a tomada de posse dos Corpos 
directivos, nomeadamente, Conselho Executivo, Assembleia Geral e Conselho 
Fiscal da Associação em título. A Junta esteve presente. 
  

Hastear da Bandeira Verde-Eco-Escolas 11/11/09 – Congratula-se esta 
Autarquia pelo empenhamento do trabalho positivo de toda a Escola Básica EB1 de 
São Bernardo na prática de educação ambiental, tendo sido novamente presenteada 
com o hastear da BANDEIRA VERDE. 
 

Segurança Rodoviária – Foi deliberado solicitar à Câmara Municipal de Aveiro um 
estudo, nomeadamente, para a Rua Cónego Maio e Sociedade Musical de Santa 
Cecília, no contexto de uma melhor segurança rodoviária. 
 

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 CINCO 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de Novembro de dois mil e nove, pelas 21,30 horas, 
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 – A Junta prestou os devidos esclarecimentos aos 
munícipes que estiveram presentes e o solicitaram. 
  

Demolição de Edifício – Depois da nossa solicitação, a Câmara Municipal de 
Aveiro por despacho de 10/11/09 autorizou a demolição do edifício sito na Estrada 
de São Bernardo n.º 442. 
 

Assembleia de Freguesia – Procedeu-se à preparação da Assembleia de Freguesia 
Ordinária do mês de Dezembro/09 a qual irá decorrer no dia 29/12/09, a partir das 
21 horas, no Salão Nobre da Junta de Freguesia. 
  

Sociedade Musical de Santa Cecília – Decorreram as Comemorações do 106.º 
Aniversário da Instituição que registamos com agrado pelo modo positivo, 
nomeadamente a homenagem póstuma ao falecido associado e dirigente António 
Gonçalves da Victória. A Junta de Freguesia de São Bernardo não se fez representar 
na Sessão Solene do dia 21/11/09, simplesmente, porque após receber o convite, e, 
por lapso do Presidente, foi registado o dia 23/11/09 e não o dia 21/11/09 da 
Sessão Solene. Reconhecendo a sua falha enviou um ofício dirigido ao Presidente da 
Direcção da Sociedade Musical da Santa Cecília no dia 23/11/09, apresentando as 
suas desculpas. 
  

Associação de Apoio ao Imigrante – Foi deliberado, após solicitação da 
Associação, a cedência do Salão Nobre para a realização de uma sessão de 
esclarecimento relacionada com a imigração desenvolvida por esta associação em 
parceria com o Consulado da Ucrânia no Porto, no dia 26/11/09. 
 
Obras de Requalificação – Continuam as obras em título nas Ruas, Sociedade 
Musical de Santa Cecília e Rua dos Ferreiros, as quais continuamos a acompanhar. 
  

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 SEIS 
 

Aos nove dias do mês de Dezembro de dois mil e nove, pelas 21,30 horas, reuniu a Junta de 

Freguesia de São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, o 
Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido 
tratados os seguintes assuntos. 
 

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

Período aberto ao público – Estiveram presentes munícipes apresentando as suas questões, 
às quais a Junta prestou os esclarecimentos tidos por convenientes. 
 

Sociedade Musical Santa Cecília – A Orquestra-Tuna desta colectividade deslocou-se a 
Espanha – Espiel – Córdoba, no dia 28/11/2009, para participar no “Encuentro de Orquestas 
de Palectro”. Após solicitação da Direcção da Sociedade Musical Santa Cecília, foi deliberado 
entregar as seguintes lembranças: 4 livros “São Bernardo, 50 anos de vida”; 4 guiões da Freguesia e 1 
imagem do Padroeiro São Bernardo para ofertar às entidades que irão receber a Sociedade Musical 
Santa Cecília. 
 

Bombeiros Aveiro - Novos – Foi deliberado, após convite para Comemoração do 101º 
aniversário, que se realizou no dia 1/12/2009, que a Junta se fizesse representar pelo 
Tesoureiro, Júlio Oliveira. 
 

Comemoração do dia da Restauração da Independência – Após convite da Câmara 
Municipal de Aveiro, foi deliberado que a Junta estivesse presente, através do Presidente, José 
António, no dia 1/12/2009 nas comemorações em título 
 

Circo Mérito – Foi deliberado ceder o espaço do Ex-Centro de Saúde mental, para 
apresentação do seu espectáculo, no período de 4 a 8 de Dezembro/2009. 
 

II Gala dos Campeões do Concelho de Aveiro – A convite da Câmara Municipal de Aveiro, 
foi deliberado que a Junta se representasse através do Presidente, nesta festa de celebração da 
Gala em título. 
 

33º Aniversário da Associação Musical e Cultural de São Bernardo – A autarquia esteve 
presente através do seu secretário, Henrique Vieira, e Tesoureiro, Júlio Oliveira, tendo 
registado com agrado a forma positiva como decorreram as comemorações.  
 

Quadros de Valor e de Excelência – Procedente de uma proposta do Conselho executivo do 
agrupamento de Escolas de São Bernardo, foi deliberado por unanimidade incluir nos quadros 
em título, e, em referência ao Ano lectivo de 2008/2009, os seguintes alunos: 
4.º Ano – Marta Oliveira Justiça 
    – Pedro Areias de Campos Tavares 
    – Tatiana Filipa Teles Dias 
    – Vasco Lopes Peralta   
 5.º Ano – Ana Catarina Fernandes Carvalho Tavares  
              – Daniela Vidal Matias 
  – Matilde Ferreira Barros 

6.º Ano – Carolina Inácio dos Santos 
    – Cláudia Sofia Leitão Álvares 

 – Francisco Seabra Oliveira Reis 
 – Inês Coelho Ferreira Tavares dos Santos 

   – João Afonso Andrade Pinheiro 
   – João Pedro Gonçalves Domingues 

 – Nuno Miguel Sequeira de Almeida 
              – Ricardo José Baptista Pousa 

7.º Ano – Francisco José Monteiro Leitão 
  – Joana Rita Capela Covelo 

     – João Francisco Cunha da Costa 
 8.º Ano – Luís Filipe Matos dos Santos 
 9.º Ano – Carolina Beatriz Santos Maia Gafanhão 
  – Maria João Rente Neto 
  – Pedro Miguel André Coelho  
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Comunicação da Junta – Foi aprovada por unanimidade depois de devidamente analisado o 
conteúdo desta Comunicação que irá ser distribuída aos membros da Assembleia a realizar no 
dia 29/12/2009. 
  
Delegação de Competências – No cumprimento desta legislação em vigor, especialmente a 
Lei 5-A/02, foi deliberado por unanimidade aceitar para 2010 a seguinte deliberação de 
competências atribuídas pela Câmara Municipal de Aveiro: 
  - Pequenas reparações nas Escolas –  ………  1.350,00 € 

- Limpeza de valetas –    ............. 15.510,00 € 
- Execução de novos passeios –  ……… 13.900,00 € 
- Reabilitação de passeios –      5.150,00 € 

  - Manutenção de espaços verdes –   12.247,00 € 
    TOTAL  48.157,00 € 
 

Plano de Actividades para 2010 – Depois de diferentes análises efectuadas, procedeu-se À 
apresentação final deste documento, o qual foi aprovado por unanimidade e devendo ser agora 
submetido à rectificação da próxima Assembleia. 
 

Orçamento para 2010 – Elaborada uma análise atenta a este documento, no final foi colocado 
à votação e aprovado por unanimidade. No essencial, estão presentes os valores respectivos: 
  - Receitas correntes - 192.100,00 € 

- Receitas capital     - 655.000,00 € 
  - Total        - 847.100,00 € 
  - Despesas correntes-138.100,00 €  
  - Despesas capital    -709.000,00 €  
 - Total …………… 847.100,00 € 
 

Tabela de Taxas e Licenças – Na sequência das diferentes análises realizadas por este 
executivo, foi aprovada por unanimidade a versão final para a respectiva actualização e deverá, 
agora, ser remetida à Assembleia de Freguesia para análise e ratificação. 
 

41º Aniversário da criação da Freguesia – Foi devidamente analisado este processo, no que 
concerne ao Programa e Sessão Solene. 
 

Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão da sepultura 866-A do 7º talhão a favor de 
Rosa Maria Lopes Teixeira, residente nesta Freguesia. 
 

 Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

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

Aos quinze dias do mês de Dezembro de dois mil e nove, pelas 21,30 horas, 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 – Aos munícipes que estiveram presentes e apresentaram as 
suas questões, a Junta prestou os esclarecimentos tidos por convenientes. 
 

Toponímia – Atribuição de Nomes a Novas Ruas na Freguesia – A 29/09/09 em 
reunião da Assembleia de Freguesia, a Junta de Freguesia apresentou a sua proposta e 
depois de várias sugestões apresentadas pelos membros da Assembleia, ficou deliberado a 
responsabilidade da escolha para a Junta. Neste contexto, a Junta analisou detalhadamente 
todo o processo e deliberou a atribuição de nomes às respectivas Ruas, conforme 
documento anexo que vai remeter à decisão final da Assembleia de Freguesia a realizar no 
dia 29/12/09. 
  
Votos de Boas Festas – Foi deliberado a exemplo de anos anteriores criar um modelo de 
cartão de Boas Festas, que apresente o Presépio exposto nesta sede, a enviar e retribuir às 
apresentadas a esta Freguesia. 
 

Consoada de Natal – Foi deliberado, conforme em Anos anteriores distribuir a 
tradicional consoada de Natal aos elementos que mais directamente colaboram com a 
Autarquia. 
  
Subsídios – Após solicitação, foi deliberado atribuir um subsídio às Associações, 
nomeadamente Associação Social e Cultural da Terceira Idade e do Autodidacta de Aveiro 
e Associação de Apoio ao Imigrante na expectativa de suprimir as enormes dificuldades 
com que se debatem. 
  
 Boletim Informativo – Foi analisado o conteúdo e a forma como decorreu a distribuição 
do Informativo n.º 137. 
  
Assembleia de Freguesia – Foi devidamente analisado todo o processo para apresentar 
na Assembleia a realizar no dia 29/12/09. 
 

Cemitério – Foi deliberado, após estudo, proceder à substituição da canalização de água 
que abastece os diversos pontos do cemitério devido às várias roturas existentes. 
  
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 OITO 
 
 

Aos vinte e dois dias do mês de Dezembro de dois mil e nove, pelas 21,30 
horas, reuniu a Junta de Freguesia de São Bernardo, estando presentes o 
Presidente, José António Tavares Vieira, o Secretário, Henrique da Rocha 
Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido tratados os 
seguintes assuntos. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Período aberto ao público – Estiveram presentes munícipes apresentando as 
suas questões, tendo a Junta fornecido os esclarecimentos tidos por 
convenientes. 
 
Proposta de Deliberação da Junta de Freguesia de São Bernardo – Na 
sequência da operação de loteamento levada a cabo por esta Junta de 
Freguesia, entre a Rua Cega e a Rua do Marco, que já se encontra 
devidamente registada no Cartório Notarial de Aveiro e Conservatória do 
Registo Predial de Aveiro a favor desta Autarquia, e da qual resultaram a 
constituição de 39 lotes, submete-se à aprovação da Junta e para cumprimento 
das condições constantes nas escrituras públicas de 18 de Junho de 2007 e 30 
de Outubro de 2007, a transmissão dos lotes 1,2,3,4,5,6,7,8,9, e 10 a favor de 
Amândio Ferreira Canha Júnior, 33,34,35,36 e 37 a favor de Herdeiros de 
Aníbal Ferreira Canha e 21,22,23,24,25,26,27,28,29 e 30 a favor de Herdeiros 
de José Ratola de Oliveira, seus filhos Augusto José Canha de Oliveira e 
Aníbal Canha de Oliveira. Mais se propõe que para cumprimento do contrato 
promessa de empreitada das obras de urbanização no valor de 612.500,00 €, 
realizadas pela empresa Jomail, Construções Civil, Ld.ª no âmbito do referido 
loteamento, sejam transmitidos os lotes n.º 11,12,13,14,15,16,17,18,19, 
20,31,32,38 e 39 a favor daquela entidade. A presente proposta foi aprovada, 
por unanimidade, ficando o Sr. Presidente mandatado para realizar todos os 
actos necessários à sua concretização. 
 
Associação de Apoio ao Imigrante – Foi deliberado a cedência das 
instalações desta Junta, o “Salão Nobre”, para que no dia 27-12-2009, pelas 12 
horas se realize a festa de Ano Novo para as crianças de imigrantes da Escola 
de Domingo. 
  
Contentores para o lixo e Ecopontos – Foi deliberado solicitar à Câmara 
Municipal de Aveiro, por ser pertinente, a colocação de contentores e 
Ecoponto em espaço reservado para o efeito junto ao edifício Nossa Senhora 
da Saúde, sito na Rua da Patela n.ºs 43, 45 e 47, blocos I, II e III, conforme 
solicitação do condomínio do edifício. 
 
____________________________________________________________ 
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Fundação Padre Félix – Decorreu no Centro Paroquial de São Bernardo, no 
dia 20-12-2009, a festa de Natal, promovida por esta instituição que decorreu, 
com elevada participação digna de registo. A Junta esteve presente e 
congratula-se pelo seu evento. 
 
Festa de S. Nicolau – Promovida pela Associação de Apoio ao Imigrante 
decorreu no dia 20-12-2009 a festa em título, contando com a presença da 
Igreja Ortodoxa de São Bernardo, Associação Amizade de Gondomar, bem 
como a presença do Cônsul da Ucrânia no Porto. O Centro de Animação 
Comunitária esteve presente como convidado, para participar na parte cultural 
e recreativa. A Junta com a sua presença regista este positivo encontro festivo. 
 
Obras na Freguesia – Continuamos a acompanhar as obras de 
requalificação nas Ruas – Santa Cecília, Ferreiros e Aires Lacerda, tendo a sua 
conclusão atrasado por motivos climatéricos, conforme informação da 
empresa PaviAzeméis responsável pela obra. 
 
Limpeza na Freguesia – Tem havido um trabalho mais acentuado na 
limpeza das caixas pluviais e sarjetas. 
 
Cemitério – Foi deliberado a colocação de duas placas – uma com a data da 
fundação e a outra com a data de restauração. 

 
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 NOVE 
 
 

Aos cinco dias do mês de Janeiro de dois mil e dez, pelas 21,30 horas, reuniu a Junta 
de Freguesia de São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António 
Tavares Vieira, o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio 
Vasconcelos de Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Período aberto ao público – Estiveram presentes munícipes que apresentaram as 
suas questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por convenientes. 
 
Loteamento entre Ruas, Cega e Marco/Rua Canhas do Marco – Foi 
deliberado solicitar à Empresa Jomail-Construção Civil, Ld.ª, para um maior 
embelezamento do loteamento em título, os custos inerentes ao fornecimento e 
plantação de 40 Oliveiras. 
 
Assembleia de Freguesia – Procedeu-se a uma análise ao modo como decorreu a 
Assembleia realizada a 29/12/09, tendo sido deliberado, congratularmo-nos com a 
aprovação dos diversos documentos que estiveram em análise, bem como o modo 
positivo como decorreu a Assembleia. 
  
Boletim Informativo – Foi devidamente analisada e aprovada a proposta 
apresentada pela ASCTIAA, relativamente às datas de publicação do Boletim da 
Freguesia para o a Ano de 2010. Foi também deliberado enviar a todas as 
Associações e Instituições da Freguesia que queiram publicar informações 
relacionadas com as actividades que vão desenvolvendo. 
 
Requalificação das Ruas Santa Cecília, Ferreiros e Aires – Após uma curta 
paragem devido às Férias Natalícias, a Empresa recomeçou os trabalhos estando 
para breve o seu acabamento na Rua de Santa Cecília. 
 
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 
Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e 
a passar. 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta 
que, depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 

           O Presidente,                   O Secretário,                           O Tesoureiro,                    
 
    
     ________________       __________________            ________________   
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 ATA NÚMERO DEZ 

 
 

Aos vinte e seis dias do mês de Janeiro de dois mil e dez, pelas 21,30 horas, 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 prestados os devidos esclarecimentos aos 
munícipes que estiveram presentes. 
 

Loteamento entre as Ruas; Cega e Marco/Rua Canhas do Marco – Após 
vários procedimentos em favor de melhor embelezamento urbanístico, foi 
deliberado o fornecimento e plantação de 41 Oliveiras pela empresa Jomail, Ld.ª, 
permutando esta Junta com um aumento de 46,2m2 de área a favor do lote n.º 38 
do loteamento em título, a propor à empresa. 
 

41.º Aniversário – Procedeu-se a uma análise final ao modo como decorreu a 
Sessão Solene no dia 15/01/10 na Sede da Sociedade Musical de Santa Cecília com 
a atribuição a alunos do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos. A Câmara Municipal esteve presente. 
Participaram na parte Cultural e Musical, o Coro Infantil da Sociedade Musical de 
Santa Cecília, a Orquestra Juvenil da Associação Musical e Cultural São Bernardo. O 
Centro de Animação Comunitária, Fernanda Vieira e Olga Dadanova. Ficou 
decidido agradecer a todas as entidades e cidadãos, nomeadamente aos jovens 
apresentadores Vera Liliana e Carlos André, empenhados na excelente colaboração 
prestada. No dia 17/01/10 decorreu a Recolha de Sangue nas instalações da Junta. 
No dia 18/01/10, na Igreja Paroquial, foi celebrada missa de Sufrágio aos munícipes 
falecidos. 
  

Recolha de Sangue – Procedeu-se a uma análise e ao modo como decorreu esta 
recolha efectuada no dia 17/01/10, na Sede da Junta que registou 65 inscrições e 40 
colheitas. 
 

Gratidão aos Autarcas das Freguesias – Promovida pela Câmara Municipal de 
Aveiro, decorreu nos Paços do Concelho, no dia 26/01/10 uma cerimónia de 
gratidão aos antigos e actuais Autarcas das Freguesias. A Junta e Assembleia de 
Freguesia bem como antigos autarcas estiveram presentes. 
 

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

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

           O Presidente,                   O Secretário,                            O Tesoureiro,                    
 
    
     ________________       __________________            ________________   
_________________________________________________________________ 
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ATA NÚMERO ONZE 
 
 

Aos dois dias do mês de Fevereiro de dois mil e dez, pelas 21,30 horas, reuniu a 
Junta de Freguesia de São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António 
Tavares Vieira, o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio 
Vasconcelos de Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Período aberto ao público – Estiveram presentes munícipes os quais apresentaram 
as suas questões, tendo a Junta registado e prestado os devidos esclarecimentos. 
 
Declaração de IRS – Foi deliberado apoiar os munícipes no preenchimento da 
declaração do IRS, através de serviço voluntário de pessoas que irão estar na Junta 
de Freguesia, conforme horário a afixar. 
  
Rua Sociedade Musical Santa Cecília – Foi deliberado solicitar à Divisão de 
Trânsito da Câmara Municipal de Aveiro, a colocação de sinalização, e pintura de 
passadeiras, etc. 
 
Parque Natural de São Bernardo – Foi deliberado proceder à aquisição de Pave 
Esipav vermelho para colocação na zona pedonal. 
 
Obras na Freguesia – Foi elaborado um levantamento de pequenas intervenções a 
levar a efeito na Freguesia. 
 
Cemitério – Foi deliberado proceder a escavações e fundações para novas 
sepulturas. 
 
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 
Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e 
a passar. 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta 
que, depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
 

           O Presidente,                   O Secretário,                           O Tesoureiro,                    
 
    
     ________________       __________________            ________________   
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ATA NÚMERO DOZE 
 
 

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

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

Período aberto ao público – Estiveram presentes munícipes que apresentaram as 
suas questões às quais a Junta prestou os esclarecimentos tidos por convenientes. 
 

Limpar Portugal – Foi deliberado colaborar no projecto em título no dia 20/03/10 
e convidar para um encontro esclarecedor com todas as Associações e Instituições 
da Freguesia. 
 

Loteamento entre as Ruas, Cega e Marco/Rua Canhas do Marco – Foi 
deliberado por unanimidade proceder à alteração da área destinada a habitação 
unifamiliar, apenas e só, no lote n.º 38 de 350,50m2 para 396,70m2, conforme 
prescrito na Certidão, emitida em 08/02/2010 por esta Junta, bem como a planta de 
síntese anexas, as quais também se aprovam por unanimidade. Mais se deliberou 
remeter a presente alteração para parecer da Câmara Municipal de Aveiro. 
  

Guia Representativo – Foi deliberado prestar a devida colaboração, conforme 
acordo registado, para a efectivação do Guia em título, da responsabilidade do “O 
Regional – Semanário” de São João da Madeira. 
 

Dia Mundial do Teatro – Foi deliberado que em Parceria com a Câmara 
Municipal de Aveiro – Projecto Viver a Idade, seja a Junta a promover este evento 
com a colaboração de Instituições que comportem a valência em título, 
nomeadamente, o Centro Paroquial, Sociedade Musical de Santa Cecília e Centro de 
Animação Comunitária. 
 

Encontro com Associações – Foi deliberado convidar as Associações e 
Instituições da Freguesia para uma reunião nesta Sede da Junta para o próximo dia 
18/02/10, pelas 21,15 horas. 
 

Boletim Informativo – Foi analisado o conteúdo e a forma como decorreu a 
distribuição do Informativo n.º 139. 
 

Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão das sepulturas n.ºs 814 do 7.º 
talhão, a favor de Ernesto da Cruz Marcelino Calhandro e 969 do 8.º talhão a favor 
de Maria dos Prazeres Martins Mendes da Silva. 
 

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

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

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

           O Presidente,                   O Secretário,                     O Tesoureiro,                    
    
     ________________            __________________            ________________   
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ATA NÚMERO TREZE 
 
 

Aos dezassete dias do mês de Fevereiro de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e 
trinta minutos, reuniu a Junta de Freguesia de São Bernardo, estando presentes o 
Presidente, José António Tavares Vieira, o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o 
Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 

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

Período aberto ao público – Foram recebidos munícipes que apresentaram as suas 
questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por convenientes. 
 

Projecto “Viver a Idade”-Brincar ao Entrudo – A Câmara Municipal de Aveiro 
em parceria com a Junta de Freguesia da Vera Cruz, levou a efeito as comemorações 
do Carnaval em Aveiro, mais propriamente na Praça do Peixe no dia 15/02/10. O 
Centro de Animação Comunitária foi convidado e participou no evento, tendo 
arrecadado os três primeiros lugares do concurso da Melhor Fantasia. 
  

Posto Médico – Extensão de Saúde – São Bernardo – Foi deliberado manifestar 
o nosso descontentamento da suposta transferência para outro Posto Médico da 
Enfermeira Graça, sem justificação apresentada. Petição anexa. 
 

Vandalismo – É de registar com desagrado que continua o vandalismo na 
Freguesia, nomeadamente, derrube de sinais de trânsito, papeleiras arrancadas, 
placas em cimento de identificação de Ruas destruídas. 
  

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

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

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

           O Presidente,                   O Secretário,                            O Tesoureiro,                    
 
    
     ________________       __________________            ________________   
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ATA NÚMERO CATORZE 
 

Aos vinte e três dias do mês de Fevereiro de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas 
e trinta minutos, reuniu a Junta de Freguesia de São Bernardo, estando presentes o 
Presidente, José António Tavares Vieira, o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o 
Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 

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

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

SMA-Serviços Municipalizados de Aveiro – Após solicitação dos Serviços foi 
deliberado receber as Misturas Betuminosas que se destinam ao enchimento de valas 
e reposição de entradas rurais. 
  

Reposição de Piso “Buracos” – Foi feito um levantamento na Freguesia e 
comunicado à Câmara Municipal de Aveiro e aos Serviços Municipalizados das 
anomalias existentes que necessitam urgentemente de reposição. 
  

Comissão Administrativa do Sport Clube Beira -Mar – A seu pedido foi 
deliberado agendar uma reunião, a qual decorreu na sede da Junta de Freguesia, 
onde foram apresentados cumprimentos e assuntos relevantes. 
 

Associações e Instituições – Decorreu na Sede da Junta de Freguesia um 
encontro com Associações e Instituições da nossa Freguesia onde se debateram 
diversas questões, nomeadamente; 1) Limpar Portugal, 2) Nomeação de uma 
Comissão Toponímica e 3) Projecto Aveiro Amigo. Todas as Associações presentes, 
tiveram a sua intervenção nos pontos referidos. Devido à perplexidade que se exige 
em toponímia, nomeadamente atribuição de nomes a Ruas, a Junta entende que as 
Associações devem estar presentes incorporando uma Comissão para o efeito. 
Assim sendo, foi nomeada uma Comissão composta pela Junta de Freguesia e  
Assembleia de Freguesia, Fundação Padre Félix, Associação Musical e Cultural São 
Bernardo e Igreja Paroquial de São Bernardo. 
 

Associação de Apoio ao Imigrante – A seu pedido, foi deliberado ceder o espaço 
do Salão Nobre desta Junta para a comemoração do Dia Internacional da Mulher 
07/03/10, com a colaboração das crianças da Escola de Domingo. 
  

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

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

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

           O Presidente,                   O Secretário,                         O Tesoureiro,                    
 
    
     ________________       __________________            ________________   
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ATA NÚMERO QUINZE 
 

Aos dois de Março de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, 
reuniu a Junta de Freguesia de São Bernardo, estando presentes o Presidente, José 
António Tavares Vieira, o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, 
Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 

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

Período aberto ao público – Foram recebidos munícipes os quais apresentaram as 
suas questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por convenientes. 
 

Obras – Devido ao inverno bastante rigoroso as obras continuam com algumas 
dificuldades, nomeadamente no Cemitério e Parque Natural. 
  

Mini Tornado – No Sábado dia 27/02/10 a Freguesia também sentiu essa 
intempérie, com a queda de Eucaliptos, árvores e telhas que voaram de casas 
particulares e devolutas. Graças aos Bombeiros, Protecção Civil, Particulares e 
Junta, conseguiu-se dissipar essas anomalias. 
  

Comando de Agrupamento 2965 – Irá decorrer a 17de Abril o 16.º 
Encontro/Convívio deste Comando e após solicitação foi deliberado ceder mapas 
da Freguesia para oferta aos convidados. 
  

Limpar Portugal – No encontro do dia 18/02/10 com as Associações e 
Instituições da Freguesia, foi deliberado a Junta de Freguesia prestar toda a 
colaboração para que no dia 20/03/10 se proceda à limpeza de lixeiras clandestinas 
na Freguesia. 
 

Projecto Aveiro Amigo – No contexto deste projecto a Junta e o Centro 
Educativo de São Bernardo, (nome que passou a ser designada a EB1 e Jardim de 
Infância), em 02/03/10, no local, registaram-se as necessidades dos pequenos 
arranjos para que se possam levar a efeito. 
 

Cemitério – Procedeu-se à troca de concessionários das sepulturas n.ºs 814 pela 
843 do mesmo talhão, conforme processo elaborado e arquivado. 
 

Câmara Municipal de Aveiro – Na passada 6.ª Feira a Freguesia de São Bernardo 
registou a presença do Sr. Presidente Dr. Élio Maia e Sr. Vice-Presidente Eng.º 
Carlos Santos, enquadrando-se nas visitas às Freguesia. Visitaram-se determinados 
pontos que pretendemos levar a efeito numa solução positiva para a Freguesia. 
 

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

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

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

           O Presidente,                   O Secretário,                          O Tesoureiro,                    
 
    
     ________________       __________________            ________________   
_________________________________________________________________ 
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ATA NÚMERO DEZASSEIS 
 

Aos dezasseis de Março de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, 
reuniu a Junta de Freguesia de São Bernardo, estando presentes o Presidente, José 
António Tavares Vieira, o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, 
Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 

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

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

Bombeiros Novos de Aveiro – Estiveram presentes elementos da Direcção dos 
Bombeiros apresentando as enormes dificuldades existentes, tanto materiais como 
financeiros, necessário ao equipamento e formação de bombeiros. Como um dos 
objectivos é a angariação de sócios, esta Junta disponibiliza-se para prestar todo o 
apoio e divulgação necessário para o efeito. 
  

Requalificação das Ruas, Sociedade Musical St.ª Cecília, Ferreiros e Aires – 
Estão concluídas as requalificações destas Ruas, bem como os trabalhos 
provenientes de águas pluviais. Aguardando-se que os serviços (DSU) da Câmara 
Municipal de Aveiro procedam à sinalização respectiva. 
  

Requalificações – Procedeu-se à requalificação de passeios nas Ruas, Forninhos, 
Cónego Maio e Cega. 
  

Limpar Portugal – Foi deliberado que o Secretário, Henrique Vieira, seja 
responsável pela coordenação deste Projecto e pelos dados recolhidos, está a 
decorrer conforme previsto. Há dezenas de inscrições individuais, bem como a 
colaboração de Empresas que irão disponibilizar as suas máquinas para o dia 
20/03/10. 
 

Segurança Rodoviária – Foi solicitado aos Serviços da Divisão de Trânsito da 
Câmara Municipal de Aveiro, a vinda de um técnico para um estudo rodoviário a 
implantar na Rua Cónego Maio, na zona frontal à Farmácia e Igreja, e, implantação 
de mais uma passadeira na Rua Cega. 
 

Cemitério – A construção de dezasseis sepulturas simples, foram concluídas. 
 

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 DEZASSETE 
 

Aos vinte e três dias de Março de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos, reuniu a Junta de Freguesia de São Bernardo, estando presentes o 
Presidente, José António Tavares Vieira, o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o 
Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 

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

Período aberto ao público – Foram recebidos munícipes, os quais apresentaram as 
suas questões, tendo a Junta registado e prestado os devidos esclarecimentos. 
 

Projecto Limpa Portugal – Foi um movimento cívico de Pessoas, Empresas e 
Instituições em regime de voluntariado que se empenharam na limpeza de lixeiras 
ilegais existentes na Freguesia. Por unanimidade foi decidido agradecer a todas as 
pessoas e instituições e especialmente às Empresas – HFN-Henriques Fernandes & 
Neto, Ld.ª, Jomail, Ld.ª, João Manuel Moreira das Neves, Ld.ª e José Assunção que 
disponibilizaram as suas viaturas, máquinas, camiões, carrinhas e pessoal. 
  

Dar a Mão a São Bernardo – É um projecto de voluntariado concedido por 
alunos da Escola Secundária Mário Sacramento, Joana Filipe, Sofia Teles e Mariana 
Valdez, tendo levado a efeito a primeira acção de parceria com o Centro Desportivo 
de São Bernardo em que a receita do jogo de Andebol entre as Equipas Liberty 
Seguros/São Bernardo e Benfica reverteu a favor da Fundação Padre Félix, com 
uma receita de 1.500 Euros. A Freguesia colaborou e congratula-se com este 
excelente trabalho Social. 
  

Rastreio Auditivo – Foi decidido por unanimidade em parceria com a Áudio 
Clínica, promover uma Sessão de Esclarecimento “Porque ouvir é viver” e um 
Rastreio Audito Gratuito destinado a todos os munícipes de São Bernardo, 
agendados, respectivamente para o dia 20 de Abril e 27 de Abril, nas instalações da 
Junta de Freguesia. 
  

Sede da Junta – Devido à infiltração de água das chuvas, detectou-se que as caleiras 
estão com enormes fugas, sendo urgente a sua substituição. Foi deliberado proceder 
ao pedido de orçamento para substituição das caleiras em questão. 
  

Parque Natural – Continuam as obras inerentes ao mesmo. 
 

Serviço de Voluntariado – Foi deliberado por unanimidade estabelecer um 
protocolo de Cooperação com José Manuel Dias, Economista e Consultor 
Financeiro, disponibilizando um serviço de aconselhamento Financeiro gratuito a 
todos os munícipes da Freguesia. O horário será das 17,00 às 18.00 horas, todas as 
6.ª Feiras, com agendamento prévio, nesta Junta. 
 

Assembleia de Freguesia – Foi deliberado propor ao Sr. Presidente que a reunião 
Ordinária da Assembleia se realize a 27 de Abril de 2010, 3.ª Feira, a partir das 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 DEZOITO 

 
Aos trinta dias de Março de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, 
reuniu a Junta de Freguesia de São Bernardo, estando presentes o Presidente, José 
António Tavares Vieira, o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, 
Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 

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

Período aberto ao público – Estiveram presentes munícipes que apresentaram as 
suas questões, tendo a Junta registado e prestado os devidos esclarecimentos. 
 

Requalificação de asfalto – Foi elaborado um levantamento às Ruas da Freguesia 
para reposição de piso, ou seja, concretamente pequenos “buracos”, solicitando à 
Câmara Municipal a sua reparação. 
 
  

Feira de Março 2010 – Estivemos presentes na cerimónia de abertura e 
congratulamo-nos com a presença na exposição de empresas da Freguesia de São 
Bernardo. 
  

Dia Mundial do Teatro – Inserido no projecto “Viver a Idade” a Junta de 
Freguesia e a Câmara Municipal de Aveiro em parceria, promoveram as 
comemorações do Dia Mundial do Teatro, no dia 27 de Março de 2010 no auditório 
do Centro de Congressos. Participaram, apresentando as suas Comédias, o Centro 
Paroquial de São Bernardo a Sociedade Musical de Santa Cecília e o Centro de 
Animação Comunitária de São Bernardo, para um público presente na ordem das 
550 pessoas. 
  

Quadra Pascal – Foi deliberado, proveniente à quadra que se aproxima que os 
serviços desta Autarquia, nomeadamente administrativos, encerrem nos dias 02 e 05 
de Abril de 2010. 
  

Assembleia de Freguesia – Procedeu-se à preparação da Assembleia de Freguesia 
Ordinária do mês de Abril, a qual irá decorrer no dia 27 de Abril de 2010 a partir 
das 21,30, no Salão Nobre da Junta. 
 

 

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

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

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

           O Presidente,                   O Secretário,                              O Tesoureiro,                    
 
    
     ________________       __________________            ________________   
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 ATA NÚMERO DEZANOVE 
 

Aos seis dias de Abril de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, 
reuniu a Junta de Freguesia de São Bernardo, estando presentes o Presidente, José 
António Tavares Vieira, o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, 
Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Período aberto ao público – Foram recebidos munícipes, os quais apresentaram as 
suas questões, tendo a Junta registado e prestado os esclarecimentos julgados por 
convenientes. 
 
Trabalho a favor da comunidade – Foi deliberado por unanimidade, e, por 
proposta da Direcção Geral de Reinserção Social – Equipa do Baixo Vouga a 
colocação de um arguido para prestar 100 horas de trabalho a favor da comunidade 
em substituição de pagamento de multa. 
 
  

Contas da Junta de 2009 – Depois das análises que foram efectuadas, em reuniões 
anteriores, as contas referentes ao Ano de 2009, foram aprovadas por unanimidade, 
as quais em síntese apresentam os seguintes valores: 
- Saldo da Gerência Anterior ……..   30.113,94 € 
- Total das Receitas ……………… 185.500,37 €  

- Total das Despesas ……………..  195.556,70 € 
- Saldo para a Gerência seguinte …    20.057,61 € 
O grau de execução orçamental foi para as despesas de 74,81% e para as receitas de 
70,96 %, o que , significa rigor e aproximação entre o orçamento elaborado em 
Dezembro de 2008 com a realidade vivida em 2009, mesmo, em período de 
recessão económica. 
 
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 – 
No contexto das análises anteriores, foi colocado à votação e aprovado por 
unanimidade o Relatório em título, o qual vai ser apresentado para análise da 
próxima Assembleia de Freguesia.  
 
Comissão Toponímica – Decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal de 
Aveiro uma reunião com a comissão em título onde a Freguesia de São Bernardo 
apresentou a fundamentação das novas três Ruas, nomeadamente, Rua Canhas do 
Marco, Rua D. Manuel Almeida Trindade e Rua Extensão de Saúde. A Comissão 
depois de uma análise pormenorizada, decidiu aprovar com a seguinte alteração: 
Na proposta apresentada   
1) Rua Canhas do Marco, deve ser: Rua dos Canhas do Marco.  
2) Rua D. Manuel Almeida Trindade, deve ser: Rua de D. Manuel Almeida 
Trindade.  
3) Rua Extensão de Saúde, dever ser: Rua da Extensão de Saúde.  

_________________________________________________________________ 
Junta de Freguesia de São Bernardo – Acta n.º 19 de 06 de Abril de 2010 – Pág. 1 

 
 
 



 
 
 
 

 
 

Rua Aires Lacerda – Depois de apresentarmos uma proposta verbal de um 
familiar, para alteração de nome, para Rua Aires Lacerda Martinho, a Comissão 
analisou detalhadamente e decidiu manter o nome da Rua Aires Lacerda respeitando 
a deliberação por unanimidade da Junta de Freguesia de 25 de Outubro de 2004 e 
Assembleia de Freguesia de 27 de Dezembro de 2004, na sequência de um abaixo-
assinado datado de 11 de Outubro de 2004, subscrito por todos os residentes na 
Rua do Aires, e, também aprovado pela Comissão Toponímica. 
 
Rua Vale Barrega – É pretensão da Junta de Freguesia de Oliveirinha proceder à 
substituição do nome da Rua Vale Barrega, pois esta Rua pertence às duas 
Freguesia. Em devido tempo a Junta de Freguesia de São Bernardo, consultou os 
residentes da parte de São Bernardo, que por unanimidade se opõem à mudança. 
Foi colocada a questão à Comissão Toponímica que consoante a nossa posição não 
vê razão para substituição de atribuição de nome. 
 
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

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

           O Presidente,                   O Secretário,                         O Tesoureiro,                    
 
  
 
   
     ________________       __________________            ________________   
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 ATA NÚMERO VINTE 
 

Aos dezanove de Abril de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, 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. 
 

Parque Natural – Decorrem os trabalhos envolventes ao Parque, nomeadamente aplicação de 
pavê nos passeios e encaminhamento de águas pluviais para a vala hidráulica. 
 

Assembleia de Freguesia – Foi feita uma análise profunda e elaborados os documentos a 
enviar a cada membro da Assembleia para que atentamente possam analisar. 
  

Procedimento por Ajuste Directo N.º 01/2010 – Parque Infantil – Foi deliberado por 
unanimidade nos termos da alínea a) do art.º 19 do Código dos Contratos Públicos, aprovado 
por Dec.º/Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro, proceder à abertura de procedimento por 
fornecimento e aplicação de um Parque Infantil no Parque Lazer de São Bernardo, cujo critério 
de adjudicação será do preço mais baixo. Mais foi deliberado, por unanimidade aprovar a carta 
convite que se anexa, a enviar às empresas. Foram nomeados para constituição do Júri os três 
elementos da Junta de Freguesia, Presidente, Secretário e Tesoureiro. 
 

Procedimento por Ajuste Directo n.º 2/2010 – Fornecimento e Aplicação de Caleiras – 
Foi deliberado por unanimidade nos termos da alínea a) do art.º 19 do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado por Dec.º Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro, proceder à abertura de 
procedimento para fornecimento e aplicação de caleiras em chapa galvanizada, no espaço da 
Junta de Freguesia de São Bernardo, cujo critério de adjudicação será do preço mais baixo. 
Mais foi deliberado, por unanimidade aprovar a carta convite que se anexa, a enviar às 
empresas. Foram nomeadas para constituição do Júri os três elementos da Junta de Freguesia, 
Presidente, Secretário e Tesoureiro. 
 

Fundação Padre Félix – Decorreram as comemorações referentes ao 21.º Aniversário da 
Fundação, com postura e dignidade dignas de registo. A Junta fez-se representar e congratula-
se com o acontecimento. 
  

Divisão de Planeamento – Esteve presente nesta Junta o Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Aveiro, Eng.º Carlos Santos, Dr.ª Aurora, Chefe de Divisão e Arq.º Ilda no 
contexto de desenvolvimento de trabalhos necessários à revisão do Plano Director Municipal, 
que concerne em termos de Ordenamento do território para os próximos dez anos. Foi-nos 
informado que devido à legislação em vigor não é permitido abrir arruamentos em zonas 
verdes ecológicas. Nos arruamentos existentes e que estão incorporados em zona agrícola, 
continuamos a solicitar a passagem para urbano. 
 

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

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

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

Aos quatro dias de Maio de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, reuniu 
a Junta de Freguesia de São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António 
Tavares Vieira, o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos 
de Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Período aberto ao Público – Foram recebidos munícipes que apresentaram as suas 
questões, tendo a Junta registado e prestado os esclarecimentos tidos por convenientes. 
  
Assembleia de Freguesia – Procedeu-se a uma análise ao modo como decorreu a 
Assembleia realizada a 27 de Abril de 2010, tendo sido deliberado, congratularmo-nos com 
a aprovação dos documentos que estiveram em análise. 
  
Subsídio – Foi deliberado em reunião de Junta, conforme acta n.º 07 de 15/12/2009 a 
atribuição de um subsídio à Associação de Apoio ao Imigrante, mas devido às dificuldades 
financeiras nesse período não foi possível, pelo que, foi decidido proceder oportunamente 
à sua atribuição. 
  
Rastreio Auditivo – Decorreu no dia 20/04/2010 a Sessão de Esclarecimento e no dia 
27/04/2010 o Rastreio Auditivo gratuito, na Sede da Junta, tendo como promotor a Áudio 
Clínica. 
 
Associação de Apoio ao Imigrante – Após seu pedido, foi deliberado por unanimidade 
ceder o espaço no hall de entrada desta Autarquia para uma exposição fotográfica sobre 
“Os 65 anos de Vitória, na Segunda Grande Guerra Mundial” que irá decorrer entre os dias 
09 de Maio a 16 de Maio de 2010. 
  
Trabalhos na Freguesia – Prosseguem trabalhos de limpeza em toda a Freguesia, bem 
como no Parque de São Bernardo. 
 
Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão da sepultura n.º 844-A do 7.º talhão a 
favor de Maria da Glória Ferreira da Silva. Também foi deliberado a transmissão gratuita da 
sepultura n.º 878 do 8.º talhão, pertença de Maria Alves, a favor de Maria da Conceição 
Santos Ribeiro. 
 
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 
Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e a 
passar. 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta que, 
depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
           O Presidente,                   O Secretário,                            O Tesoureiro,                    
 
    
     ________________       __________________            ________________   
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 ATA NÚMERO VINTE E DOIS  
 

Aos onze dias de Maio de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, reuniu a 
Junta de Freguesia de São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares 
Vieira, o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de 
Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 

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

Período aberto ao Público – Estiveram presentes munícipes os quais apresentaram as 
suas questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por convenientes. 
  
Procedimento por ajuste directo n.º 01/2010 – Nos termos e para os efeitos previstos 
no art.º 123.º do Código dos Contratos Públicos, o Júri recebeu a ordenação das mesmas 
recebidas até ao dia 11/05/2010 constantes do Relatório Preliminar, e, vai no sentido da 
intenção de adjudicação a enviar a todas as empresas para apresentarem por escrito o que 
tiverem por conveniente. 
  

Procedimento por Ajuste Directo n.º 02/2010 – Nos termos e para os efeitos previstos 
no art.º 123.º do Código dos Contratos Públicos, o Júri recebeu as propostas solicitadas às 
duas empresas, procedeu à ordenação das mesmas recebidas até ao dia 11 de Maio de 2010, 
constantes do Relatório Preliminar, e, vai no sentido da intervenção de adjudicação a enviar 
a todas as empresas para apresentarem por escrito o que tiverem por conveniente. 
  
Rua Aires Lacerda – Devido à sua estreita via porque num espaço de aproximadamente 
100 metros só pode circular uma viatura, foi solicitado à Divisão de Trânsito da Câmara 
Municipal de Aveiro, que aquele troço passe a ter só um sentido. 
  

Festas do Município 2010 – A Freguesia fez-se representar nas Festas em título, 
nomeadamente no dia 12/05/2010. 
  
Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão das sepulturas n.º 864-A e 865-A do 7.º 
talhão a favor de Michael Andreas Glummert e Sandra Maria Gonçalves Abreu Cardoso 
Almeida, respectivamente. 
 

Cemitério – Foi deliberado por unanimidade reservar o espaço correspondente a três 
Capelas com a área de 6 metros quadrados cada, (2,00x3,00), respectivamente aos n.ºs 13, 
14 e 15, destinado a autarcas da Freguesia e que tenham exercido funções após três 
mandatos consecutivos. 
 

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

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

Aos dezoito dias de Maio de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos, reuniu a Junta de Freguesia de São Bernardo, estando presentes o 
Presidente, José António Tavares Vieira, o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o 
Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Período aberto ao Público – Estiveram presentes munícipes os quais 
apresentaram as suas questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por 
convenientes. 
  
Sociedade Musical de Santa Cecília – Foi recebida a Direcção da Sociedade em 
título, a pedido desta Junta, tendo sido abordadas assuntos de interesse para ambas 
as partes. 
  
Demolição – Devido ao perigo constante de derrocada, que um muro demasiado 
velho na Rua Aires Lacerda se encontrava, foi deliberado em conjunto com os seus 
proprietários a efectivação da sua demolição. 
  
Reposição em buracos – Foi deliberado solicitar à Câmara Municipal de Aveiro a 
reposição de vários “buracos” em diversas Ruas da Freguesia. 
  
Fonte do Rio do Neto – Depois de diversas diligências e pensando que serão as 
raízes das árvores que estão a obstruir a saída de águas para os tanques, solicitámos 
aos DSU da Câmara Municipal de Aveiro a disponibilidade de uma máquina para a 
certificação da obstrução. 
  
19.º Passeio da Terceira Idade – Foi deliberado apresentar algumas propostas 
para a realização de mais um Passeio dedicado à classe Sénior. 
 
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 
Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e 
a passar. 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta 
que, depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
           O Presidente,                   O Secretário,                        O Tesoureiro,                    
 
    
     ________________       __________________            ________________   
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ATA NÚMERO VINTE E QUATRO  
 

Aos vinte e quatro dias de Maio de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos, reuniu a Junta de Freguesia de São Bernardo, estando presentes o 
Presidente, José António Tavares Vieira, o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o 
Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Período aberto ao Público – Estiveram presentes munícipes os quais 
apresentaram as suas questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por 
convenientes. 
  
Rua Prof. Canha – Esta Rua tem uma entrada no sentido Rua Cega/Prof. Canha, 
muito reduzida, ou seja, só pode circular uma viatura, daí, constantemente surgirem 
constrangimentos rodoviários. Em virtude dos factos, foi deliberado solicitar à 
Divisão de Trânsito da Câmara Municipal de Aveiro um estudo para colocação de 
um único sentido. 
  
Agrupamento de Escolas de São Bernardo – Foi deliberado por unanimidade 
colaborar na Actividade Cicloturismo e Actividades de Campo, a levar a efeito nos 
próximos dias 16 e 17 de Junho de 2010, a realizar entre a Escola EB 2,3, o Forte da 
Barra e a Base de São Jacinto e regresso. 
  
Projecto Musicalidades – Decorreu no dia 23/05/2010 no Teatro Aveirense o 
Concerto com Orquestras de Sopros dos Concelhos de Albergaria-A-Velha e 
Aveiro, tendo a interactividades de jovens envolvidos nesta iniciativa com a 
presença de 150 executantes aproximadamente. Neste projecto estiveram presentes 
a Associação Musical e Cultural São Bernardo e Sociedade Musical de Santa Cecília. 
Este projecto esteve a cargo do Teatro Aveirense e a Junta esteve presente neste 
projecto digno de registo. A receita de 5 euros, bilhete único teve como objectivo a 
solidariedade com a Ilha da Madeira. 
  
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos nomeadamente à 
empresa, Jomail, Ld.ª de facturas em débito no montante de 16498,14 €. 
 
Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e 
a passar. 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta 
que, depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
           O Presidente,                   O Secretário,                        O Tesoureiro,                    
 
    
     ________________       __________________            ________________   
 
 
 
_________________________________________________________________ 
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ATA NÚMERO VINTE E CINCO  
 

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

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

Período aberto ao Público – Estiveram presentes munícipes os quais 
apresentaram as suas questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por 
convenientes. 
  
Assembleia de Freguesia – Foi deliberado propor ao Sr. Presidente que a próxima 
reunião da Assembleia se realize no dia 29 de Junho de 2010, 3.ª Feira pelas 21,30 
horas. 
  

Eco-Conselho-Escola EB1-São Bernardo – Decorreu no Auditório da Sociedade 
Musical de Santa Cecília, O Dia do Ambiente, tendo-se registado a presença de 
todos os alunos, bem como o corpo docente e a auxiliar. A Junta congratula-se com 
a forma positiva como decorreu. 
  

Recolha de Sangue – Debateu-se o processo em título que irá decorrer nas 
instalações desta Junta no próximo dia 20 de Junho, em colaboração com a 
ADASMA, Agrupamento Escuteiros de São Bernardo, Fundação Padre Félix e 
Instituto Português do Sangue, para que decorra com elevada celebridade. 
 

Boletim Informativo – Foi analisado o conteúdo e a forma como decorreu a 
distribuição do Informativo n.º 143. 
 

Rua Aires Lacerda – Através do ofício n.º 9207 de 07/06/2010 a Câmara 
Municipal de Aveiro deliberou na sua reunião do Executivo do dia 06/05/2010 a 
atribuição da denominação de Rua Aires Lacerda, também aprovado em 2004. 
 

Parque de São Bernardo – Foi devidamente analisado todo o processo destinado à 
inauguração do Parque em título, para o dia 26/06/2010, pelas 17 Horas. 
 

Festejos em Honra do Padroeiro São Bernardo – Esteve presente a catequista 
Lúcia Moreira, representante do Grupo de 31 Jovens Crismados que irão colaborar 
nos festejos em título, tendo a Junta disponibilizado os seus préstimos tidos por 
convenientes. 
  

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

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

Aos vinte e dois dias de Junho de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, 
reuniu a Junta de Freguesia de São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António 
Tavares Vieira, o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de 
Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Período aberto ao Público – Estiveram presentes munícipes os quais apresentaram as suas 
questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por convenientes. 
  
Assembleia de Freguesia – Procedeu-se à preparação da Assembleia de Freguesia Ordinária 
do mês de Junho que irá decorrer no dia 29 de Junho a partir das 21,30 horas no Salão da Junta 
de Freguesia. 
  
Reposição de Piso – Foi deliberado enviar novo email à ADRA “Ex-Serviços 
Municipalizados” para reposição de piso na Rua Nova do Areeiro, devido à sua intervenção, 
bem como à C.M.A. para intervir sobre a Lusitânia Gás sobre a degradação do piso devido à 
sua intervenção. 
  
Dia da Comunidade-Paróquia de São Bernardo – Comemorou-se no dia 20 de Junho o dia 
da Comunidade na zona envolvente à Aldeia Desportiva, tendo sido celebrada a missa 
dominical e um excelente convívio com almoço e diversões musicais e culturais. 
 
Dádiva de Sangue – Procedeu-se a uma análise ao modo como decorreu esta recolha 
realizada no dia 20/06/2010 na Sede da Junta, tendo-se registado 52 inscrições, 44 colheitas, 6 
suspensões e 2 eliminados. 
  
Roubo de Grelhas – Nestes últimos quinze dias registamos diversos roubos de grelhas de 
águas pluviais, nomeadamente, nas Ruas e quantidades que indicamos: Rua do Marco-3, Rua da 
Ucha-3, Rua da Cabreira-3, Zova envolvente à EB 2,3 de São Bernardo-6, Rua da Patela-2, Rua 
da Dória-1, Rua Dr. Vale Guimarães-1, Rua dos Barreiros-2, Adro da Igreja-2. Participámos à 
Policia de Segurança Pública, através de email de 18/06/2010 e 22/06/2010 bem como à 
brigada que esteve presente hoje nesta Junta para levantamento de auto. Demos conhecimento 
à Câmara Municipal de Aveiro da situação. Analisamos esta situação de muito grave, pois, além 
do prejuízo financeiro pode causar acidentes pessoais de alta gravidade. 
 
Procedimento por Ajuste Directo n.º 02/2010 – Foi deliberado por unanimidade devido a 
dificuldades financeiras e não estar prevista a cabimentação para tal despesa, a anulação do 
Procedimento em título, e, dar conhecimento por escrito às Empresas concorrentes.  
  
Pequenas obras na Freguesia – Foi elaborado um levantamento de trabalhos a efectuar em 
diversas Ruas. 
 
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 
Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e a passar. 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta que, depois 
de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
           O Presidente,                   O Secretário,                                 O Tesoureiro,                    
    
     ________________       __________________            ________________   
_________________________________________________________________________ 
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ATA NÚMERO VINTE E SETE  
 

Aos seis dias de Julho de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, reuniu a 
Junta de Freguesia de São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares 
Vieira, o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de 
Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Período aberto ao Público – Estiveram presentes munícipes os quais apresentaram as 
suas questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por convenientes. 
  
Assembleia de Freguesia – Procedeu-se a uma análise ao modo como decorreu a 
Assembleia de Freguesia realizada em 29 de Junho de 2010, tendo sido deliberado 
congratularmo-nos positivamente com o modo como a mesma decorreu. 
  
Inauguração do Parque de São Bernardo – No dia 26 de Junho de 2010, procedeu-se à 
inauguração do Parque em título tendo decorrido este acto com bastante dignidade e 
ordenamento. Estiveram presentes Instituições e Associações da Freguesia, bem como a 
Câmara Municipal de Aveiro através do Sr. Presidente e Vereadores do Executivo. Os 
munícipes aderiram em grande número tendo testemunhado o óptimo espaço com que a 
Freguesia fica dotada. 
  
Comissão Toponímia – Foi deliberado convocar a Comissão em título para o dia 
13/07/2010, pelas 21,30 horas, tendo como único ponto a deliberação de nome a atribuir a 
uma nova artéria da Freguesia. 
 
Passeio Anual da 3.ª Idade – Foi deliberado que o Passeio em título se realize “Cá 
Dentro” do Concelho, no dia 05/08/2010, mais propriamente à Freguesia de São Jacinto. 
O Tesoureiro Júlio Oliveira acompanha e coordena este evento. Irão ser contactadas duas 
Empresas de autocarros para efectivação do serviço ocasional no itinerário apresentado. 
  
Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão da sepultura n.º 851 do 7.º talhão a favor 
de Graciete Lopes José da Silva. Foi também deliberado proceder à transmissão da 
sepultura n.º 719 do 6.º talhão que tinha como titular José Maria dos Santos Polónio a 
favor de Maria Prazeres de Jesus Polónio de Oliveira. 
 
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 
Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e a 
passar. 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta que, 
depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
           O Presidente,                   O Secretário,                       O Tesoureiro,                    
    
 
     ________________       __________________            ________________   
 
 
______________________________________________________________________ 
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ATA NÚMERO VINTE E OITO  
 

Aos treze dias de Julho de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, 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 prestados os esclarecimentos tidos por convenientes 
aos munícipes que estiveram presentes. 
  
Sociedade Musical de Santa Cecília – Decorreu no Teatro Aveirense, sob a 
responsabilidade da colectividade em título com personagens da sua Escola um espectáculo 
intitulado “As Aventuras do Pinóquio”. O público participou em grande número, e ficou 
maravilhado com tão imponente espectáculo, o que nos apraz registar com imenso agrado. 
  

Espelhos Reguladores de Trânsito – Foi solicitado à Divisão de Trânsito da Câmara 
Municipal de Aveiro a colocação de dois espelhos em título, um na Rua das Cilhas, junto à 
saída de garagem de um bloco de apartamentos e outro no cruzamento entre a Rua e Trav. 
da Nossa Senhora da Saúde. 
  

Rua e Travessa do Areeiro – Foi deliberado dar conhecimento por escrito aos seus 
residentes (entrega porta a porta) da alteração sinalética que se impõe, devido também ao 
provável aumento de tráfego rodoviário que aquela artéria irá suportar proveniente dos 
cerca de 300 alunos da Escola EB1 que transitam para a EB 2,3 em Setembro/2010 pelo 
motivo da EB1, iniciar as obras de restauração, ampliação e construção de Jardim de 
Infância. A Travessa do Areeiro tem a dimensão que todos conhecem e torna-se urgente 
minimizar consequências gravosas (acidentes). Esta alteração foi aprovada pela Divisão do 
Trânsito da Câmara Municipal de Aveiro que a breve prazo irá proceder à alteração. 
  

Comissão Toponímia da Freguesia – Esta Comissão reuniu, conforme convocatória, 
para analisar discutir e deliberar a atribuição de nome de Rua a atribuir à artéria que ainda 
não possui. 
  
Centro de Estudos de São Bernardo/EB1 – Foi deliberado colaborar na transferência 
de diversos materiais para a EB 2,3 de São Bernardo, afim de se iniciarem as obras 
pretendidas.. 
 

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

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

Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta que, 
depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
 
           O Presidente,                   O Secretário,                       O Tesoureiro,                    
    
 
     ________________       __________________            ________________   
 
 
 
______________________________________________________________________ 
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ATA NÚMERO VINTE E NOVE  
 

Aos vinte dias de Julho de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, 
reuniu a Junta de Freguesia de São Bernardo, estando presentes o Presidente, José 
António Tavares Vieira, o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, 
Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Período aberto ao Público – Estiveram presentes munícipes aos quais foram 
prestados os esclarecimentos tidos por convenientes. 
  
Inauguração do Parque de São Bernardo – Foi deliberado agradecer às 
Empresas, e Instituições particulares que contribuíram para o convívio 
proporcionado aos munícipes que compareceram nesta inauguração. 
  
19.º Passeio da 3.ª Idade – Foi feita uma análise a todo o processo e endossado 
convite à Dna. Marília Magalhães e Sr. Carlos Gaspar para auxiliarem o Tesoureiro 
Sr. Júlio Oliveira na coordenação do Passeio em título. Foi aceite a proposta de 
orçamento da Emprega Vagoviagens, Ld.ª. 
  
Serviços de Limpeza – Decorrem serviços de limpeza em diversas Ruas da 
Freguesia. 
 
Diário de Aveiro – Foi deliberado por unanimidade enviar um segundo email ao 
seu Director (visto não terem dado cumprimento ao primeiro email do dia 
09/07/2010, solicitando a reposição da verdade, ao abrigo do direito de resposta, 
sobre a notícia – Cavalo morre à míngua em terreno da Junta de São Bernardo –. 
Onde exigimos a reposição da verdade, sobre a notícia referenciada. 
 
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 
Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e 
a passar. 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta 
que, depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
           O Presidente,                   O Secretário,                       O Tesoureiro,                    
    
 
 
     ________________       __________________            ________________   
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
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ATA NÚMERO TRINTA  
 

Aos vinte e sete dias de Julho de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos, reuniu a Junta de Freguesia de São Bernardo, estando presentes o 
Presidente, José António Tavares Vieira, o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o 
Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Período aberto ao Público – Estiveram presentes munícipes apresentando as suas 
questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por convenientes. 
  
Rua Vale Barrega – Em reunião com a Sr.ª Vereadora Dr.ª Maria da Luz Nolasco 
e o Dr. Cunha, o Presidente da Junta de Freguesia de Oliveirinha, Sr. Armando 
Vieira e o Presidente da Junta de Freguesia de São Bernardo, José António Tavares 
Vieira, e, depois de ouvidas todas as partes intervenientes, foi deliberado por 
unanimidade manter o nome da Rua Vale Barrega. A Sr.ª Vereadora irá levar esta 
deliberação a reunião de Câmara. 
  
Projecto Viver a Idade-Passeio Sénior-Vila Praia de Âncora – Câmara 
Municipal de Aveiro – Foi deliberado por unanimidade que a Junta de Freguesia 
irá colaborar na realização deste passeio integrado no dia Mundial do Turismo, no 
dia 27 de Setembro de 2010, da responsabilidade da Câmara Municipal de Aveiro. 
As normas das condições gerais irão ser anunciadas no próximo Boletim 
Informativo e através de Editais que a Junta coloca nos locais habituais. 
  
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 
Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e 
a passar. 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta 
que, depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
 
 
           O Presidente,                   O Secretário,                       O Tesoureiro,                    
    
 
 
     ________________       __________________            ________________   
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
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ATA NÚMERO TRINTA E UM  
 

Aos dez dias de Agosto de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, 
reuniu a Junta de Freguesia de São Bernardo, estando presentes o Presidente, José 
António Tavares Vieira, o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, 
Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Período aberto ao Público – Estiveram presentes diversos munícipes os quais 
apresentando as suas questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por 
convenientes. 
  
Rua da Cabreira, Padre Pascoal e Travessa do Areeiro – Foi deliberado solicitar 
à Câmara Municipal de Aveiro o aparamento de árvores de grande porte que se 
encontram a obstruir cabos eléctricos na via pública. 
  
19º Passeio da Terceira Idade – No dia 5 de Agosto decorreu o passeio/ 
convívio, atempadamente anunciado e sobre inscrições, com passagem por 
Furadouro, Torreira e permanência em São Jacinto, até ao regresso a São Bernardo. 
Comportou um total de 161 munícipes. Após relato do coordenador Júlio Oliveira, 
Tesoureiro desta Junta, avalia-se por positiva esta iniciativa. 
  
Boletim Informativo – Foi devidamente analisado o seu conteúdo e a forma como 
decorreu a sua distribuição. 
 
Serviços de limpeza – Apesar da redução de pessoal por motivo de férias, 
continuam os trabalhos de limpeza 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 TRINTA E DOIS  
 

Aos dezassete dias de Agosto de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos, 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 prestados os devidos esclarecimentos aos 
munícipes que estiveram presentes e apresentaram as suas questões. 
  

Estudo Urbanístico do Centro de São Bernardo – Foi deliberado promover uma 
reunião com o Sr Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, que se realizou neste 
dia, para esclarecimentos globais quanto ao estudo em título que se está a 
desenvolver. 
 

  

Obras e limpezas na Freguesia – Foram elaborados levantamentos 
nomeadamente, na identificação de “buracos” em diversas ruas, pintura de 
passadeiras, colocação de sinais de trânsito e remetidos ao DSU da Câmara 
Municipal de Aveiro para que seja elaborado este trabalho. Apesar da limitação de 
pessoal devido ao período de férias, continua a limpeza em diversas ruas da 
Freguesia. 
   

Espaço de peões - passeios – Foi deliberado distribuir um apelo pelas viaturas 
estacionadas em cima dos passeios, em diversas ruas da Freguesias pelo 
estacionamento indevido, em prejuízo do peão. 
 

Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão da sepultura 843-A do 7º talhão a 
favor de José Manuel Conceição Bastos.  
 

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

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

Aos vinte e quatro dias de Agosto de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos, reuniu a Junta de Freguesia de São Bernardo, estando presentes o 
Presidente, José António Tavares Vieira, o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o 
Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 

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

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

Substituição do Presidente – Foi deliberado por unanimidade que o Secretário, 
Henrique da Rocha Vieira substitui o Presidente, José António Tavares Vieira no 
período de 28/08 a 06/09/10, por este se encontrar ausente da Freguesia, conforme 
previsto na lei. 
  

Assembleia de Freguesia – Foi deliberado propor ao Sr. Presidente que a próxima 
reunião da Assembleia se realize no dia 21 de Setembro de 2010, 3.ª Feira pelas 
21,30 horas, no Salão Nobre desta Junta. 
  

Festejos em Honra do Padroeiro – Foi deliberado por unanimidade registar com 
enorme agrado, todo o trabalho, empenho e dedicação que o grupo de Jovens 
Crismados liderados pela sua Catequista Dr.ª Lúcia Fátima Moreira, ofereceram, 
para que os Festejos em honra do Padroeiro São Bernardo tenham decorrido com 
elevado prestigio dignificando assim a Freguesia que somos. 
   

Novo Arruamento – Reuniu a Comissão Toponímia nos dias 13 de Julho e 24 de 
Agosto/2010 para apresentação, discussão e deliberação de nome de Rua a atribuir 
entre a Rua Nossa Senhora da Saúde e Rua da Patela. Foi deliberado por 
unanimidade que seja atribuído à dita artéria, conforme planta anexa e respectiva 
fundamentação, o nome de: - Rua Santa Tereza de Jesus, bem como apresentar à 
Assembleia na reunião de 21 de Setembro 2010. 
  
Limpeza e obras – Após interrupção proveniente de férias, recomeçaram os 
serviços de limpeza feitura e requalificação de passeios, em Ruas da Freguesia, 
nomeadamente Rua de Castela e Travessa Cónego Maio.  
 

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

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

Aos sete dias de Setembro de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, 
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. 
 

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

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

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

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

Construção de Passeios – Loteamento Rua Eça de Queirós – Foi solicitado à Câmara 
Municipal de Aveiro a efectivação de passeios, conforme prescrito no loteamento daquela 
área. 
  

Boletim Informativo – Foi analisado o conteúdo e a forma como decorreu a distribuição 
do Informativo n.º 146. 
   

Demolição de Imóvel – A pedido dos seus proprietários, foi solicitado à Câmara 
Municipal de Aveiro, autorização para demolição de imóvel localizado na Rua dos 
Barreiros desta Freguesia, procedendo-se assim ao recuo, conforme alinhamento imposto, 
revertendo a restante área para domínio público. 
  

Limpeza de Bermas e Valetas – Procedeu-se à limpeza em título, no período de 16 a 27 
de Agosto em diversas Ruas da Freguesia, nomeadamente: Rua Sociedade Musical de Santa 
Cecília, Forninhos, Anselmo Lopes, Padre Américo, Patela, Cilhas, Travessa das Cilhas, 
Pracetas da Camponesa e Patela, Travessa, Rua e Largo da N.ª S.ª da Saúde, Rua Nova das 
Areias, Santa Eufemea, Manuel Matias Rei, Padre Pascoal e rotundas. 
 

Trabalho a favor da Comunidade – Solicitado pela Direcção Geral de Reinserção Social-
Equipa do Baixo Vouga, foi deliberado aceitar a colocação de um arguido em trabalho a 
favor da comunidade, nesta Freguesia, pelo período estipulado. 
 

Atribuição de Ecopontos – Após solicitação dos Serviços Municipalizados, foi deliberado 
indicar os locais para a colocação de mais dois ecopontos, nomeadamente, Rua Cega, perto 
das Bombas Alves Bandeira e Rua Anselmo Neto, junto à Rua do Marco. 
 

Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão da sepultura n.º 760 do 6.º talhão a favor 
de Rosa Duarte Maio. 
 

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

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

Junta de Freguesia de São Bernardo – Acta/n.º 07 de 7 de Setembro de 2010 – Pág. 1 



ATA NÚMERO TRINTA E CINCO  
 

Aos catorze dias de Setembro de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e 
trinta minutos, reuniu a Junta de Freguesia de São Bernardo, estando 
presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, o Secretário, Henrique 
da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido 
tratados os seguintes assuntos. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Período aberto ao Público – Estiveram presentes munícipes os quais 
apresentaram as suas questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos 
tidos por convenientes. 
 
Passeio Sénior, a Vila Praia de Âncora – Inscreveram-se 150 munícipes da 
nossa Freguesia que se irão incorporar neste Passeio promovido pela Câmara 
Municipal de Aveiro em parceria com as Juntas de Freguesia do Concelho. O 
Secretário, Sr. Henrique Vieira, irá coordenar os 3 autocarros, tendo como 
auxiliares o Tesoureiro Júlio Oliveira e José Custódio Ferreira Rainho. 
  
Trabalhos a efectuar na Freguesia – Foram definidos vários trabalhos, 
nomeadamente, limpeza de valetas, manutenção de canteiros, floreiras e 
construção de muros. 
  
Colector de águas pluviais – A Câmara Municipal de Aveiro abriu concurso 
para elaboração de um colector de águas pluviais na Rua da Patela. Expirou o 
prazo de recebimento de propostas no dia 13/09/2010. Seguem-se os trâmites 
legais para adjudicação. 
 
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 
Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões 
passados e a passar. 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente 
Acta que, depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
         O Presidente,                   O Secretário,                           O Tesoureiro,     
                     
   
     ________________       __________________            ________________   

 
 
____________________________________________________________ 
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 ATA NÚMERO TRINTA E SEIS  
 

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

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

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

Educação – A Junta acompanhou a transição da EB1 para EB2,3, onde irá decorrer o Ano 
Lectivo 2010/2011 do 1.º Ciclo e Pré-Primário. Houve uma parceria entre Agrupamento 
de Escolas de São Bernardo, Associação de Pais da EB1, Câmara Municipal de Aveiro e 
Junta de Freguesia, tendo decorrido dentro dos parâmetros possíveis, para que o Ano 
Lectivo se iniciasse na data prevista. 
  

Obras do 1.º Ciclo-EB1 – Continuamos a acompanhar as obras em curso que estão a 
decorrer dentro da normalidade. 
  

Passeio Sénior, Vila Praia de Âncora – Promovido pela Câmara Municipal de Aveiro 
“Projecto Viver a Idade”, em parceria com as Juntas de Freguesia do Concelho, a Freguesia 
de São Bernardo esteve presente com 147 utentes, que desfrutaram de um dia maravilhoso 
onde reinou o convívio e diversão. 
 

Projecto Felizidade – Em parceria com a Câmara Municipal de Aveiro e no âmbito do 
Projecto em título, que comporta as actividades para classe Sénior de Hidroginástica e 
Ginástica irão ter o seu início nos próximos dias 4 e 8 de Outubro. A Hidroginástica irá 
decorrer nas Piscinas dos Galitos. A Ginástica será no Pavilhão do Centro Desportivo de 
São Bernardo, que gentilmente cede gratuitamente, as suas instalações. 
 

Assembleia de Freguesia – Procedeu-se a uma análise sob a forma como decorreu a 
Assembleia realizada a 21/09/2010, tendo sido deliberado congratularmo-nos 
positivamente com o modo como a mesma decorreu. 
 

Centro Desportivo de São Bernardo – Foi deliberado adquirir 25 bilhetes para oferecer 
às Instituições da Freguesia por ocasião do Jogo de Andebol/Sénior - C. D. S. Bernardo/S. 
L. Benfica. 
 

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

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

Aos dezanove dias de Outubro de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, 
reuniu a Junta de Freguesia de São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António 
Tavares Vieira, o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de 
Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 

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

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

Centenário da República – Promovidas pela Câmara Municipal de Aveiro decorreram no dia 
05/10/2010 as Comemorações do Centenário da República, tendo a Freguesia de São 
Bernardo registado a sua presença. 
  

Postes Eléctricos – Foi solicitado à EDP a alteração de colocação de dois postes na Rua Cega 
devido à sua obstrução em zona pedonal. 
  

Reposição de Piso “Buracos” – Em diversas Ruas da Freguesia foram efectuadas correcções 
de piso. 
 

Rua Santa Teresa de Jesus – Depois de aprovada pela Comissão Toponímia da Freguesia de 
São Bernardo e incluída no ponto 5 da Ordem de Trabalho da Assembleia de Freguesia, 
realizada em 21/09/2010 para seu conhecimento. Foi submetida à Comissão Municipal de 
Toponímia, Órgão Consultivo da Câmara Municipal de Aveiro que reuniu no dia 24 de 
Setembro de 2010 no Salão Nobre da Câmara Municipal de Aveiro, tendo sido deliberado por 
unanimidade a sua aprovação. 
  

Liga Portuguesa Contra o Cancro – Foi deliberado a exemplo de anos anteriores, convidar o 
Agrupamento de Escuteiros n.º 1088 de São Bernardo a colaborar no peditório anual que se irá 
efectuar nos dias 30 e 31 de Outubro, 1 e 2 de Novembro de 2010. 
 

Espaços de Estacionamentos – Foi deliberado proceder ao levantamento de espaços de 
estacionamento rodoviário que se encontram por alcatroar em diversas Ruas da Freguesia, e, 
solicitar à Câmara Municipal de Aveiro a sua efectivação. 
 

Freguesia da Glória – Nas comemorações dos seus 175 anos de existência a Freguesia de São 
Bernardo esteve presente e, regista com agrado a forma positiva como decorreram. 
 

1.º Eco-Conselho do ano lectivo 2010/2011 – A Freguesia participou no dia 14 de Outubro 
de 2010 nas instalações da EB 2,3 no Eco Conselho em título, registando-se os depoimentos 
direccionados ao Ambiente, apresentados pelos alunos e docentes de todas as turmas da EB 1 
de São Bernardo e Jardim de Infância. 
 

Cemitério – Foi deliberado proceder à limpeza integral neste espaço, atendendo à quadra que 
se aproxima. 
 

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

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

Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta que, depois 
de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
         O Presidente,                   O Secretário,                           O Tesoureiro,                        
  
   
     ________________       __________________            ________________   
 
 
 
______________________________________________________________________ 
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 ATA NÚMERO TRINTA E OITO  
 

Aos vinte e seis dias de Outubro de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos, reuniu a Junta de Freguesia de São Bernardo, estando presentes o Presidente, José 
António Tavares Vieira, o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio 
Vasconcelos de Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Período aberto ao Público – Estiveram presentes munícipes os quais apresentaram as 
suas questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por convenientes. 
 
Agrupamento Escuteiros N.º 1088 de São Bernardo – Em representação do 
Agrupamento em título estiveram presentes o Chefe, António Coelho e o Chefe adjunto, 
Henrique Vieira, como responsáveis eleitos em Setembro/2010 para o próximo triénio. 
Após a sua apresentação, foram proferidos diversos assuntos de interesse comum. 
  
Agrovouga – Estivemos presentes na sua inauguração oficial no dia 20/10/2010. 
  
Levantamento Topográfico – Foi solicitado à Câmara Municipal de Aveiro um 
levantamento onde inclui águas pluviais e alcatroamento para as Ruas das Leiras, Pajotas e 
Alexandre Nunes Coelho. 
  
Colocação de Pavê – Foi elaborado um levantamento em diversas Ruas da Freguesia 
onde existe espaço pedonal e não está empedrado, e, enviado à Câmara Municipal de 
Aveiro para o fornecimento de pedra exagonal. 
  
Placas Toponímicas – Foi deliberado efectuar uma consulta de custos para eventual 
aquisição de placas em título a aplicar nas Ruas que delas necessitam. 
 
Associação de Apoio ao Imigrante – A seu pedido, foi deliberado continuar a ceder as 
instalações desta Autarquia em espaço designado, para atendimento ao cidadão Imigrante e 
aulas aos Domingos das 10,00 às 13,00 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 TRINTA E NOVE  
 

Aos dois dias de Novembro de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, 
reuniu a Junta de Freguesia de São Bernardo, estando presentes o Presidente, José 
António Tavares Vieira, o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio 
Vasconcelos de Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Período aberto ao Público – Estiveram presentes munícipes os quais apresentaram as 
suas questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por convenientes. 
 
Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1 de São Bernardo – 
Decorreu no dia 29/10/2010 na Sede do Agrupamento de São Bernardo a tomada de 
posse dos Órgãos Sociais da APESBER. A Freguesia esteve presente. 
  
Encontro Distrital de Freguesias associadas da Anafre – Decorreu no dia 
30/10/2010 no auditório da Junta de Freguesia de Santa Joana o Encontro em título, 
onde foram debatidos os pontos da Ordem de Trabalhos. 
  
Sociedade Musical Santa Cecília – Decorreu no dia 30/10/2010 no Teatro 
Aveirense o evento AveirOrquetras’10, digno de registo pela qualidade e execução 
excelentes, e, que todos os presentes puderam testemunhar e aplaudir. A Freguesia 
esteve presente. 
  
Núcleo Sportinguista – Estiveram presentes membros directivos deste Núcleo 
expondo as suas pertinentes dificuldades para a manutenção das suas actividades. A 
Junta deliberou apoiar no que estiver ao seu alcance. 
 
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 
Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e a 
passar. 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta 
que, depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
 
 
 
         O Presidente,                   O Secretário,                           O Tesoureiro,     
                     
   
     ________________       __________________            ________________   
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
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ATA NÚMERO QUARENTA  
 

Aos dezasseis dias de Novembro de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos, reuniu a Junta de Freguesia de São Bernardo, estando presentes o Presidente, 
José António Tavares Vieira, o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, 
Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 

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

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

174.º Aniversário da Freguesia de Aradas – Decorreram no dia 06/11/2010 as 
comemorações do Aniversário da Freguesia vizinha, onde estivemos presentes, 
congratulando-nos com a excelente cerimónia decorrida. 
  
107.º Aniversário da Sociedade Musical de Santa Cecília – Foi recebido convite 
para a Sessão Solene que irá decorrer no dia 20/11/2010 pelas 21,30. Foi deliberado 
esta Junta fazer-se representar pelo Presidente. 
  

Rua Anselmo Lopes – Foi deliberado convidar para uma reunião os proprietários de 
um pinhal que comporta alguns pinheiros existentes e que poderão causar problemas 
graves para a via pública. 
  

Rua do Marco – Foi comunicado por escrito aos proprietários de um “prédio” 
devoluto que se encontra à face da Rua e devido à sua degradação pode causar 
acidentes graves na via pública. 
 

Travessa do Areeiro – Foi comunicado a um dos proprietários que arbustos 
provenientes da sua propriedade estão a ocupar a via pública causando dificuldades a 
quem circula nesta via. 
 

Substituição de Caleiras – Tornando-se urgente a substituição de caleiras no telhado 
da Junta, devido à sua deterioração provocando infiltrações de água. Foram solicitados 
preços a Empresas. Depois de devidamente analisadas as propostas, foi deliberado que 
a Empresa, Fixo Caleira-Fabricação e Fixação de Caleiras, Ld.ª, elabore o trabalho, pelo 
preço mais baixo. 
 

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

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

Aos vinte e três dias de Novembro de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos, 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. 
 

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

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

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

Assembleia de Freguesia – Foi deliberado propor ao Sr. Presidente que a próxima 
reunião da Assembleia se realize no dia 27 de Dezembro, 2.ª Feira, pelas 21,00 horas no 
Salão Nobre da Freguesia de São Bernardo. 
  
Sociedade Musical de Santa Cecília – Decorreram as comemorações inerentes ao 
107.º Aniversário da colectividade que registamos com enorme agrado pelo modo 
positivo como decorreram, bem como a homenagem ao Associado José Simões Maio. 
  

Boletim Informativo – Foi devidamente analisada e aprovada a proposta apresentada 
pela ASCTIAA, das datas para publicação do Boletim Informativo para o ano de 2011, 
bem como informar todas as Associações e Instituições da Freguesia que pretendam 
espaço para as suas informações. 
  

Bombeiros Novos de Aveiro – Após convite para as comemorações do seu 102.º 
Aniversário que se irá realizar no dia 01/12/2010, foi deliberado que o Tesoureiro Júlio 
Oliveira represente a Freguesia de São Bernardo. 
 

Toponímia – Decorreu o processo para a atribuição a novas artérias na Freguesia 
tendo a Câmara Municipal de Aveiro em sua reunião de 21/10/2010, deliberado 
atribuir o nome de Rua de Santa Teresa de Jesus e manter o nome da Rua do Vale do 
Barrega, (artéria que limita as Freguesias de São Bernardo e Oliveirinha). 
  

Centro Animação Comunitária – No dia de São Martinho inserido no Projecto Viver 
a Idade/Câmara Municipal de Aveiro, este Centro participou nas comemorações em 
parceria com a Junta de Freguesia da Vera Cruz. 
 

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

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

Aos trinta dias de Novembro de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos, reuniu a Junta de Freguesia de São Bernardo, estando presentes o Presidente, 
José António Tavares Vieira, o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, 
Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 

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

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

Colector de Águas Pluviais – Desde o dia 19/11/2010, estão a decorrer os trabalhos 
de execução do colector em título na Rua da Patela nesta Freguesia. Os moradores 
foram informados do condicionamento de trânsito proveniente das obras. 
  
Votos de Boas Festas – Por unanimidade foi deliberado criar um modelo próprio de 
cartão de Boas Festas a enviar, e, retribuição nos enviados a esta Freguesia. 
  

Consoada de Natal – Por unanimidade foi deliberado, conforme vem sendo hábito 
distribuir a tradicional consoada de Natal aos elementos que mais directamente 
colaboram com a Autarquia. 
  

Associação de Apoio ao Imigrante – A seu convite participámos no evento 
“Culturarte”, que consiste numa troca de culturas – música, literatura, dança, teatro e 
pintura, dos países de Leste que se efectuou no Salão do Seminário de Aveiro, no dia 
27/11/2010. 
 

Escola Gímnica de Aveiro – A seu pedido, foi deliberado por unanimidade, a 
cedência de 40 cadeiras e 5 mesas para a realização da Taça de Portugal de Ginástica 
Rítmica a realizar no dia 11/12/2010, no Centro Desportivo de São Bernardo. 
  

Atribuição de Subsídio – Foi deliberado após solicitação do Agrupamento de 
Escuteiros n.º 1088 de São Bernardo atribuir um subsídio na tentativa de suprimir as 
suas dificuldades financeiras que se debatem. 
 

Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão da sepultura n.º 342 do 3.º talhão, a 
favor de Vitória Marques dos Santos. 
 

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e a 
passar. 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta 
que, depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
             O Presidente,                   O Secretário,                           O Tesoureiro,     
                     
   
     ________________       __________________            ________________   
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ATA NÚMERO QUARENTA E TRÊS 
 
Aos sete dias de Dezembro de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos, reuniu a Junta de Freguesia de São Bernardo, estando presentes o 
Presidente, José António Tavares Vieira, o Secretário, Henrique da Rocha 
Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido tratados os 
seguintes assuntos. 
 

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

Período aberto ao público – Estiveram presentes munícipes apresentando as 
suas questões, às quais a Junta prestou os esclarecimentos tidos por 
convenientes. 
 

Assembleia de Freguesia – Procedeu-se à preparação da Assembleia 
Ordinária do mês de Dezembro de 2010, a qual irá decorrer no próximo dia 
27 de Dezembro, 2.ª Feira, pelas 21,00 horas no Salão Nobre da Freguesia de 
São Bernardo. 
 

Quadros de Valor e de Excelência – Procedente de uma proposta do 
Conselho Executivo do Agrupamento de Escolas de São Bernardo, depois de 
devidamente analisada, foi deliberado por unanimidade incluir nos Quadros 
em título, e, propor à Assembleia de Freguesia a sua aprovação, em referência 
ao Ano Lectivo de 2009/2010, os seguintes alunos: 
 4.º Ano - Heldon Januário Mendonça 
    - Raquel Sofia Afonso Marta 

 - Santiago Manuel Garcia Diniz 
5.º Ano - Inês Monteiro Gaspar 
   - Marta Oliveira Ramos 
   - Rita Manuel Monteiro Limas 
   - Salomé Rodrigues Tavares 
6. º Ano - Diogo Miguel Afonso Marta 
    - João Eduardo Marques Loureiro 
    - Matilde Ferreira Barros 
    - Pedro Veloso Teixeira 
    - Rui Pedro Fernandes Lopes 
7.º Ano - André Grácio Santos 
   - Beatriz Antunes da Fonte 
   - Carolina Inácio dos Santos 
   - Cláudia Sofia Leitão Álvares 
   - Joana Neto da Silva Miranda 
   - Sara Maria de Moura Ramos 
8.º Ano - Francisco José Monteiro Leitão 
   - Joana Filipe Monteiro 
   - Maria Luís Leite Rocha 
9.º Ano - Ana Patrícia Lopes Martins 
   - Luís Filipe Matos dos Santos 
   - Sara Pereira Bravo 
   - Tomás Rocha Branco Ferrão 
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Tabela de Taxas e Licenças – Depois de uma minuciosa análise à tabela em 
curso, e, atendendo às alterações efectuadas em 2010, e, tendo em conta as 
dificuldades financeiras que irão surgir para o próximo ano, foi aprovado por 
unanimidade, manter as actuais taxas e licenças para 2011. 
 
42.º Aniversário da Freguesia – Devido à importância do acontecimento foi 
devidamente analisado este processo, para que mais uma vez seja dignificado 
este acto. 
 
Limpeza na Freguesia – Continua a haver uma atenção especial no que 
respeita à limpeza de bermas e caixas de águas pluviais, o que se torna difícil 
nesta época invernosa. 
 
Colector de águas pluviais – Continuamos a acompanhar estas obras de 
execução do colector na Rua da Patela. Tem-se tornado bastante difícil 
proveniente das infra-estruturas existentes.  
 
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 
Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões 
passados e a passar. 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente 
Acta que, depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
 
 
 
           O Presidente,             O Secretário,                      O Tesoureiro,                    
 
    
    ______________        ________________    ________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________ 
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 ATA NÚMERO QUARENTA E QUATRO  
 

Aos catorze dias de Dezembro de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, reuniu a 
Junta de Freguesia de São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, o 
Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido 
tratados os seguintes assuntos. 
 

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

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

Associação Musical e Cultural São Bernardo – Decorreram as comemorações do 34.º 
aniversário da Associação, no passado dia 08/12/2010. A Junta esteve presente, tendo registado 
com agrado as suas elevadas cerimónias. 
  

Taça de Portugal de Ginástica Rítmica – No Passado dia 11 de Dezembro de 2010, realizou-se 
na Freguesia, no Pavilhão do Centro Desportivo de São Bernardo, a disputa da Taça de Portugal de 
Ginástica Rítmica, onde incluiu jovens de todo o País. Pela 1.ª vez aconteceu no Concelho de 
Aveiro, e foi digno de registo. 
  

Fundação Padre Félix – Esta instituição promoveu a Festa de Natal para toda a comunidade 
onde permaneceu o espírito de solidariedade e confraternização. 
 

Comunicação da Junta – Foi aprovado por unanimidade depois de devidamente analisado o 
conteúdo desta comunicação que irá ser distribuída aos membros da Assembleia a realizar no dia 
27/12/2010. 
  

Delegação de Competências – No cumprimento da legislação em vigor, especialmente a Lei 5-
A/02 foi deliberado por unanimidade aceitar para 2011 a seguinte deliberação de competências 
atribuídas pela Câmara Municipal de Aveiro: 
- Limpeza de valetas ……………………. 15.510,00 € 
- Execução e reabilitação de Passeios …… 16.000,00 € 
- Espaços Verdes ……………………….. 12.247,00 € 
- Pequenas Reparações nas Escolas ……… 1.650,00 € 
- Manutenção Parques Infantis …………... 5.000,00 € 
-           “         de Fontes ………………… 1.000,00 € 
-           “         Parques de Lazer …………. 1.000,00 € 
-           “         Polidesportivo ……………. 1.000,00 € 
   Total …………… 53.407,00 € 
 

Plano de actividades para 2011 – Depois de diferentes análises efectuadas, procedeu-se à 
apresentação final do documento, o qual foi aprovado por unanimidade e devendo ser agora 
submetido à rectificação da próxima Assembleia. 
 

Orçamento para 2011 – Elaborada uma análise atenta a este documento, no final foi colocado à 
votação e aprovado por unanimidade. No essencial, estão presentes os valores respectivos: 
- Receitas correntes …………….. 262.000,00 € 
- Receitas Capital ……………….   30.000,00 € 
  Total ……………. 292.600,00 € 
- Despesas Correntes ……………192.100,00 € 
- Despesas de Capital ……………100.500,00 € 
  Total …………… 292.600,00 € 
 

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

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

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

Aos vinte e um dias de Dezembro de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos, reuniu a Junta de Freguesia de São Bernardo, estando presentes o 
Presidente, José António Tavares Vieira, o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o 
Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 

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

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

Boletim Informativo – Foi analisado o conteúdo e a forma como decorreu a 
distribuição do Boletim n.º 149. 
  

Assembleia de Freguesia – Foi devidamente analisado todo o processo para 
apresentar na Assembleia a realizar no dia 27/12/2010. 
  

Tolerância de Ponto – Foi deliberado por unanimidade que a Junta de Freguesia 
esteja encerrada nos dias 24 e 31 de Dezembro de 2010, atendendo há tradicional 
Quadra Natalícia. 
  
Obras na Freguesia – Continuamos a acompanhar as obras em curso, 
nomeadamente da EB1 de São Bernardo e o colector de águas pluviais na Rua da 
Patela. 
  

Toponímia – Continua a colocação de placas indicativas nas Ruas que não estavam 
contempladas com essa designação. 
  
Limpeza da Freguesia – Tem havido um trabalho mais centralizado na limpeza de 
caixas pluviais, devido ao inverno e queda de folhagem de árvores. 
 

Subsídios – Foi deliberado a atribuição de um subsídio, após sua solicitação, 
nomeadamente às seguintes instituições: Fundação Padre Félix, Sociedade Musical 
de Santa Cecília, Associação Musical e Cultural São Bernardo e Associação Social e 
Cultural da Terceira Idade e do Autodidacta de Aveiro-São Bernardo, na convicção 
de minimizar as suas dificuldades. 
 

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

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

Aos quatro dias de Janeiro de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos, reuniu a Junta de Freguesia de São Bernardo, estando presentes o 
Presidente, José António Tavares Vieira, o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o 
Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 

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

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

Assembleia de Freguesia – Procedeu-se a uma análise ao modo como decorreu a 
Assembleia realizada a 27/12/2010, tendo sido deliberado, congratularmo-nos com 
a aprovação dos diversos documentos que estiveram em análise, bem como o modo 
ordeiro e positivo como decorreu a Assembleia. 
  

42.º Aniversário da criação da Freguesia de São Bernardo – Depois de uma 
minuciosa análise ao processo, foi aprovado por unanimidade o seu programa final e 
tomadas as decisões devidas de forma a garantir que tudo possa vir a decorrer 
positivamente. 
  

Obras na Freguesia – Continuamos a acompanhar a execução do colector de 
águas pluviais na Rua da Patela, requalificação da EB1 e Pré-Primário de São 
Bernardo, limpeza de caixas de águas pluviais, poda de árvores e requalificação de 
passeios. 
 

SIADAP – Na sequência do aprovado por Lei n.º 66/B-2007 de 28/12/2007, que 
estabelece o sistema integrado de gestão e avaliação de desempenho na 
administração Pública, foi deliberada a Comissão Avaliadora composta pelo 
Presidente José António Tavares Vieira e o Secretário Henrique da Rocha Vieira, 
com base em parâmetros de resultados e competências da funcionária Marta Maria 
Ferreira das Neves. 
 

Cemitério – No âmbito de criar um serviço célere eficaz e condigno do espaço em 
título, foi deliberado entregar os trabalhos de Inumações, Exumações, 
Transladações e Nivelamentos em sepulturas no Cemitério de São Bernardo a partir 
desta data, a Carlos Manuel Ferreira da Silva, registado na Direcção Geral dos 
Impostos com o n.º 174643446. 
  

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

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

Aos onze dias de Janeiro de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos, reuniu a Junta de Freguesia de São Bernardo, estando presentes o 
Presidente, José António Tavares Vieira, o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o 
Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 

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

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

Boletim Informativo – Foi devidamente analisado o conteúdo e a forma como 
decorreu a distribuição do Boletim Informativo n.º 150. 
  

Recolha de Sangue – Procedeu-se a uma análise e ao modo como decorreu esta 
recolha efectuada no dia 09/01/2011, na Sede desta Junta, com a colaboração da 
ADASMA, Agrupamento de Escuteiros de São Bernardo e Fundação Padre Félix, 
que registou 66 inscrições e 49 colheitas. 
  

Circolândia – Após solicitação do circo em título, foi deliberado autorizar a 
instalação no terreno do Ex-Centro de Saúde Mental nos dias 10 a 22 de Fevereiro 
de 2011, para apresentação do seu espectáculo. 
 

Trabalhos na Freguesia – Continuamos a acompanhar as obras em curso, bem 
como a limpeza urbana, poda de árvores e colocação de placas identificativas de 
Ruas.  
 

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

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

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

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

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

Aniversário da Freguesia – Procedeu-se a uma análise final ao modo positivo como 
decorreu a Sessão Solene no dia 21/01/2011 na Sede da Sociedade Musical de Santa 
Cecília, gentilmente cedida para o efeito, a atribuição de um diploma e o livro São 
Bernardo, 50 Anos de Vida aos Alunos dos: 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º, na inclusão dos 
Quadros de Valor e Excelência da Freguesia de São Bernardo. Registou-se a presença do 
executivo da Câmara Municipal de Aveiro liderado pelo Sr. Presidente Dr. Élio Maia. 
Houve intervenções do Presidente da Assembleia de Freguesia, Presidente da Junta e 
Presidente da Câmara Municipal de Aveiro e participação musical e cultural do Coro 
Infantil da Sociedade Musical da Santa Cecília, da Banda de Gaitas da Associação Musical 
São Bernardo, do Centro de Animação Comunitária, Prof.ª Olga Dadanova e Dr. ª Rosa 
Edite. Foi deliberado agradecer a todas as entidades e cidadãos, nomeadamente aos jovens 
apresentadores, Vera Liliana e Carlos André pela sua excelente prestação. O 42.º 
Aniversário da Criação da Freguesia no seu programa realizou no dia 09/01/2011, uma 
Recolha de Sangue e no dia 18/01/2011, foi celebrada Missa na Igreja Paroquial de 
Sufrágio aos Munícipes falecidos. 
  

Águas Pluviais – Foi deliberado proceder num troço de 50 metros à colocação de 
emanilhamento e ligação à conduta de águas pluviais na Rua Cega junto à Travessa do 
Marco. 
  

Eleição para o Presidente da República – Decorreu nesta Sede a Assembleia de Voto 
que comportou cinco mesas, a Eleição realizada no dia 23/01/2011, que registamos com 
agrado, o modo cívico como decorreu este acto. 
 

Distribuição de Máquinas da Câmara Municipal de Aveiro – Regista-se a recepção do 
mapa em título, onde é apresentada a calendarização das máquinas para a Freguesia nos 
meses de Fevereiro, Maio e Agosto, que irão proceder a diversos trabalhos. 
 

SUMA – Foi recebido o mapa da indicação dos dias ao longo do ano (dois dias por mês) 
que a SUMA disponibiliza a sua brigada de limpeza, para aspiração e limpeza de algumas 
Ruas.  
 

Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão da sepultura n.º 865 do 7.º talhão, a 
favor de Paulete Michele Siegler. 
 

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

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

Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta que, 
depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
             O Presidente,                     O Secretário,                             O Tesoureiro,     
                     
   
     ________________       __________________            ________________   
 
______________________________________________________________________ 
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ATA NÚMERO QUARENTA E NOVE  
 

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

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

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

Grupo Cultural de São Bernardo a Cantar – A sua direcção esteve presente no dia 
24/01/2011 nesta Junta, fazendo a sua apresentação e a divulgação dos objectivos deste 
grupo. A Junta congratula-se com esta valência e disponibiliza-se a colaborar e apoiar, 
como vêm fazendo com outras associações. 
  

Reposição de Piso - ADRA – Deliberou esta Junta solicitar à ADRA a reposição de piso 
proveniente da ligação ao saneamento que a mesma efectuou deixando aquele espaço 
intransitável, na Rua Dr. Girão Pereira. 
  

Táxi em São Bernardo – Depois de solicitarmos a situação de serviço de Táxi, com 
definição de lugar junto à Junta de Freguesia, foi informado pela Câmara Municipal de 
Aveiro que se encontram atribuídas as licenças de Táxi para o Conjunto D, formado pelas 
Freguesias de Aradas, São Bernardo, Santa Joana e Esgueira, com regime de 
estacionamento condicionado aos locais definido no art.º 8.º do Regulamento do 
Transporte Público de aluguer em veículos automóveis ligeiros de Passageiros – 
Transportes de Táxi: 
- Licença 13 – atribuída à de Táxis – Francisco Cruz, Ld.ª. 
- Licença 14 – atribuída á Manuel Figueiredo e Filhos. 
- Licença 21 – atribuída á José Mário Anjos, Unipessoal, Ld.ª. 
- Licença 22 – atribuída a Manuel da Costa Genrinho. 
Deliberou esta Junta contactar os possuidores das licenças para efectivamente, esclarecer 
dúvidas quando à utilização desta Praça. 
 

Cerimónia de Gratidão – Câmara Municipal de Aveiro – Decorreu no passado dia 26 
de Janeiro, no salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho, a cerimónia de Gratidão 
aos Antigos e actuais Autarcas das Freguesias do Concelho de Aveiro. O Executivo da 
Junta, o Presidente e alguns membros da Assembleia de Freguesia estiveram para receber a 
distinção atribuída pelo Município. 
 

Acção de Formação – Decorreu nos dias 25 e 26 de Janeiro de 2011 a acção de Formação 
sobre o modelo de gestão financeira das Freguesias no âmbito do regime simplificado do 
Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (Pocal), promovido pela Comissão de 
Coordenação e desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC). A Junta participou na 
acção de Formação. 
 

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

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

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

             O Presidente,                     O Secretário,                             O Tesoureiro,     
                       
     ________________       __________________            ________________  
 
 
______________________________________________________________________ 
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ATA NÚMERO CINQUENTA  
 

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

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

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

Prestação de Apoio Jurídico – Foi deliberado elaborar um contrato de prestação de 
serviços em regime de avença com a advogada Dr.ª Joana Paixão a fim de prestar o apoio 
jurídico que a Junta de Freguesia de São Bernardo carecer, nomeadamente elaborando 
parecer, informações, esclarecimentos escritos e verbais a partir de 01 de Março de 2011, 
tendo duração de um ano. 
 

Operador de Máquinas – Após vários contactos foi deliberado entregar o serviço de 
Operador de Máquinas ao Sr. Carlos Manuel Dias da Silva, a partir de 01 de Março de 
2011, pelo valor mensal de 550,00 € por avença. 
 

Máquinas da Câmara Municipal de Aveiro – Estiveram na Freguesia algumas máquinas 
da Câmara Municipal de Aveiro na semana de 08 a 11/02/2011, que procederam a diversas 
limpezas nomeadamente no estaleiro, nas Ruas rurais, sendo colocado Tout-Venant nessas 
mesmas ruas. 
  

Rua das Pajotas – Estão a ser contactados alguns munícipes desta Rua no sentido de uma 
eventual cedência de área para uniformalizar o alinhamento da Rua, no pressuposto de 
colocação de águas pluviais e asfalto. 
  

Iluminação Pública – Foi deliberado solicitar à Câmara Municipal de Aveiro que no 
prolongamento da Rua Nova do Areeiro, inserido em zona de construção, conforme 
consta no Plano de Urbanização, seja colocada iluminação pública. 
 

Estudo Urbanístico do Centro de São Bernardo – Em colaboração com a Câmara 
Municipal de Aveiro, decorre o Estudo em título, tendo a Junta reunido com proprietários 
de áreas inseridas neste contexto. 
  
Rua Eça de Queiroz – Concluiu-se a feitura de passeios no loteamento que há muitos 
anos a Câmara Municipal de Aveiro realizou e se comprometeu a efectuar. 
  
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

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

Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta que, 
depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
             O Presidente,                   O Secretário,                         O Tesoureiro,                        
  
   
     ________________       __________________            ________________   
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ATA NÚMERO CINQUENTA E UM  
 

Ao primeiro dia do mês de Março de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas e 
trinta minutos, reuniu a Junta de Freguesia de São Bernardo, estando presentes o 
Presidente, José António Tavares Vieira, o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o 
Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 

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

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

Rua da Patela – Foi elaborado um levantamento às árvores de grande porte 
colocadas no passeio de um metro de largura. O pavé encontra-se levantado, os 
muros partidos e nenhum peão pode utilizar aquela zona pedonal. Mediante os 
factos reais foi solicitado à Câmara Municipal de Aveiro o seu abate. 
  
Rua Aldeia Desportiva e Travessa da Cabreira – Proveniente das árvores de 
grande porte, os passeios em pavé, encontram-se levantados e incertos 
providenciando várias quedas às pessoas que utilizam esta zona pedonal. Foi 
deliberado proceder à requalificação dos passeios, caldeiras e aplicação de pavé 
estando este trabalho a ser realizado. 
  

Limpeza e poda de árvores – Foi deliberado em diversas Ruas da Freguesia 
proceder-se ao trabalho em título. 
 

Táxi na Freguesia – O serviço de Táxi na Freguesia já está licenciado para o 
Conjunto D, através das licenças 13,14,21,22,24 e 47, com regime de 
estacionamento condicionado aos locais definido no art.º 8.º do regulamento do 
Transporte Público de aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros – 
Transportes em Táxi. Em São Bernardo o espaço encontra-se localizado em frente à 
Junta de Freguesia. Em reunião com os designados Taxistas proprietários das 
respectivas licenças foi decidido colocar através de uma placa o contacto telefónico 
de todos para informação de quem necessitar deste serviço. 
  
Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão da sepultura 858 do 7.º Talhão, a 
favor de Isabel da Cruz Marques. 
  
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 DOIS  
 

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

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

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

Desfile de Carnaval – A Junta participou no evento carnavalesco promovido pelo 
Centro Educativo de São Bernardo e Centro Paroquial de São Bernardo. 
  
Censos 2011 – Continuamos a acompanhar este trabalho através dos seus 
recenseadores e toda a informação que julgamos útil para cada munícipe. 
  

Trabalhos na Freguesia – Continuam os trabalhos na Freguesia nomeadamente, 
limpezas gerais, reparações em bancos de jardim, requalificação de passeios, 
colocação de placas toponímicas em diversas Ruas da Freguesia. 
  

Estudo Urbanístico – Rua Extensão de Saúde – Após conhecimento do estudo 
em título aprovado pela Câmara Municipal de Aveiro em 05/07/2004, o qual não se 
coaduna com a existente realidade, e, depois da devida análise ao estudo, foi 
deliberado solicitar à Câmara Municipal de Aveiro que seja elaborado um novo 
estudo atendendo à realidade existente daquele espaço. 
  
Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão da sepultura 858-A do 7.º Talhão, 
a favor de Maria Celeste dos Santos, e, o averbamento no Alvará n.º 3748 a favor de 
António Fernandes Magalhães. 
  
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

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

Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta 
que, depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
 
             O Presidente,           O Secretário,                   O Tesoureiro,     
                     
   
     ________________       __________________            ________________   
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ATA NÚMERO CINQUENTA E TRÊS  
 

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

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

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

Placas Toponímicas – Foram colocadas em 35 Ruas e Pracetas da Freguesia placas 
de identificação. 
  
Intervenções na Via Pública – Foi deliberado dar conhecimento à Câmara 
Municipal de Aveiro, ao Sr. Vice-Presidente Eng.º Carlos Santos que sustenta o 
pelouro da Divisão de Vias e Comunicações da gravidade em ficam as vias que 
sofrem intervenções da PT, da Adra (ligação de água e saneamento) e Gás. Exige-se 
uma fiscalização profícua. 
  

Rede de Gás - Implantação – Foi deliberado apresentar parecer favorável à 
implantação da Rede  do Gás nas Ruas: Professor Canha e 1.º de Janeiro, solicitado 
pela Câmara Municipal de Aveiro porém, exige-se uma fiscalização na reposição das 
vias rodoviárias intervenientes da implantação. 
  

Instituto de Emprego e Formação Profissional – Depois de apresentadas 
candidaturas para colocação de pessoas na área de jardinagem e pedreiros, o 
Instituto mandou apresentar nesta Autarquia candidatos para o efeito, no dia 24 de 
Março de 2011. Foi deliberado aceitar os seguintes trabalhadores pelo período de 
01/04/2011 a 29 de Fevereiro de 2012: Carminda Maria Vieira Neto Gomes, 
Francisco Joaquim Pinto Vieira, Natália Maria Figueiredo Fernandes e Paula Sofia 
Ferreira e Silva Trillo. 
  
 

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

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

Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta 
que, depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
             O Presidente,           O Secretário,                   O Tesoureiro,     
                     
   
     ________________       __________________            ________________   
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ATA NÚMERO CINQUENTA E QUATRO  
 

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

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

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

Assembleia de Freguesia – Foi deliberado propor ao Sr. Presidente que a próxima 
reunião da Assembleia se realize no dia 26/04/2011, 3.ª Feira, pelas 21,30 horas no 
Salão Nobre da Freguesia de São Bernardo. 
  
Boletim Informativo – Foi devidamente analisado o seu conteúdo e a forma como 
decorreu a distribuição do Boletim n.º 153. 
  

CTT- Correios de Portugal, SA-Prestação de Serviços de Correio – Após 
reunião nesta Autarquia com representantes dos CTT foi por nós solicitado que a 
proposta de prestação de serviços, deverá chegar a esta Junta por escrito. A 
proposta foi recebida e devidamente analisada, concluindo-se que esta Autarquia 
não pode de forma alguma aceitar as condições apresentadas, nomeadamente a 
remuneração fixa. Foi deliberado apresentar uma contra-proposta, conforme 
solicitação do Sr. Dr. José Neves Martins, e, enviada, conforme nosso ofício n.º 
0228 de 05/04/2011. 
  

Estágio de Jardinagem – Sob proposta da EB 2,3 de São Bernardo, foi deliberado 
prestar a colaboração do Estágio pretendido que irá incorporar três alunos pelo 
período de 210 horas a iniciar em Junho de 2011. 
 
Trabalhos na Freguesia – Decorrem diversos trabalhos na Freguesia, 
nomeadamente nas áreas de limpeza, criação e requalificação de passeios, aplicação 
de betuminoso em pavimentos deteriorados.  

 

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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NÚMERO CINQUENTA E CINCO  
 

Aos doze dias do mês de Abril de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos, 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 – Estiveram presentes munícipes os quais 
apresentaram as suas questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por 
convenientes. 
 

Contas da Junta de 2010 – Depois das análises que foram efectuadas em reuniões 
anteriores, as contas referentes ao Ano de 2010 foram, aprovadas por unanimidade, 
as quais em síntese apresentam os seguintes valores: 
- Saldo da Gerência anterior  ……………   20.057,61 € 
- Total das Receitas ……………………. 786.014,36 € 
- Total das Despesas …………………... 788.898,20 € 
- Saldo para a Gerência seguinte ……….   17.173,77 € 
O Grau de execução foi, para as receitas de 92,78% e para as despesas de 93,12%, o 
que, significa rigor e aproximação entre o orçamento elaborado em Dezembro de 
2009 com a realidade vivida em 2010, mesmo em período de recessão económica. 
  
Inventário Patrimonial – Após 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 de Direito de Oposição – 
No seguimento das análises anteriores foi colocado à votação e aprovado por 
unanimidade o Relatório em título, o qual vai ser remetido para análise da próxima 
Assembleia de Freguesia. 
  

Assembleia de Freguesia – Procedeu-se à preparação da Assembleia de Freguesia 
Ordinária do mês de Abril, a qual irá decorrer no dia 26 de Abril de 2011 a partir 
das 21,30 horas no Salão Nobre da Junta de Freguesia. 
 

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

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

Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta 
que, depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
             O Presidente,           O Secretário,                   O Tesoureiro,     
                     
   
     ________________       __________________            ________________   
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NÚMERO CINQUENTA E SEIS  
 

Aos três dias do mês de Maio de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas e 
trinta minutos, 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 – Estiveram presentes munícipes os quais 
apresentaram as suas questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos 
tidos por convenientes. 
 

22.º Aniversário da Fundação Padre Félix – Digno de registo decorreram 
as comemorações do Aniversário em título nos dias 8 e 17 de Abril 
congratulando-se a Autarquia com a passagem de mais um ano desta 
Instituição ao serviço das classes mais desfavorecidas.  
  

Posto Móvel de Proximidade da P.S.P. – Durante três meses esta iniciativa 
em título, ocupou alguns locais da Freguesia identificados como mais 
adequados para a presença deste Posto Móvel, promovendo a proximidade 
com as pessoas e a sua segurança. A Junta considera este projecto muito 
positivo e fica expectante para a sua continuidade. 
  

Assembleia de Freguesia – Realizou-se no dia 26 de Abril de 2011 a sessão 
ordinária da Assembleia de Freguesia, e, depois de se proceder a uma análise 
ao modo como decorreu, foi deliberado congratularmo-nos com a aprovação 
dos documentos que estiveram em análise. 
  

100 Anos de Vida – A Autarquia associou-se ao 100.º Aniversário do 
munícipe Sr. Abelardo dos Santos Braz que regista com enorme satisfação. 
Além dos seus familiares a Paróquia na pessoa do Sr. Padre Luís e o Dr. Élio 
Maia também registaram a sua presença. 
 

CERCIAV – Solicitação de Estágio – Foi deliberado receber o formando 
André Mónica dos Santos que estará abrangido por acordo de cooperação 
entre ambas as entidades – Cerciav e Junta de Freguesia de São Bernardo num 
estágio de formação profissional conforme protocolo proposto. 
 

Censos 2011 – De 07 de Março a 24 de Abril de 2011, 6 recenseadores 
coadjuvados por um coordenador, decorreu nesta Freguesia o recenseamento 
em título, o qual foi acompanhado por esta Autarquia. Foi deveras positivo o 
trabalho e empenhamento e a responsabilidade que estas pessoas debitaram 
em tão importante recenseamento. Reconhecendo este trabalho, deliberou 
esta Junta agradecer a cada qual o excelente trabalho apresentado. Para registo 
ficam os resultados finais e comparativos com 2001. 
 
_________________________________________________________________ 
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- Edifícios 
      - Em 2001 – 1259 
      - Em 2011 – 1692 
- Alojamentos Familiares 
      - Em 2001 – 1533 
      - Em 2011 – 2280 
- Famílias Clássicas 
      - Em 2001 – 1352 
       - Em 2011 – 1890 
- Número de Residentes 
       - Em 2001 – 4079 
       - Em 2011 – 5022 
 
Associação Agarrados ao BTT Clube – A sua direcção esteve presente no 
dia 19 de Abril de 2011, nesta Junta, fazendo a sua apresentação e a 
divulgação dos seus objectivos. A junta disponibiliza-se a colaborar e apoiar, 
como faz com as restantes associações e congratula-se com esta valência que 
vem enriquecer neste nível a nossa Freguesia.  
 
Trabalhos da Freguesia – Decorrem os trabalhos de manutenção e 
reposição em diversas áreas jardinadas. 
 
Cemitério – Foi deliberado conceder a transmissão entre herdeiros da 
sepultura n.º 106 do 1.º talhão a favor de Abelardo Maio Santos Braz, 
conforme solicitação e documentação imposta por lei. 
  
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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NÚMERO CINQUENTA E SETE  
 

Aos dezassete dias do mês de Maio de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos, 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 – Estiveram presentes munícipes os quais apresentaram as suas 
questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por convenientes. 
 

Festas do Município – A Freguesia fez-se representar na Sessão Solene do Dia do Município 
na entrega das Distinções Honorificas, bem como na Procissão de Santa Joana, Padroeira da 
Cidade. 
  

20.º Passeio da 3.ª Idade – Para efectivação deste Passeio foi deliberado apresentar algumas 
propostas para a realização do tradicional passeio dedicado à classe Sénior. 
  

Boletim Informativo – O conteúdo e a forma como decorreu a distribuição do Boletim n.º 
154, foi devidamente analisado. 
  
Adra-Águas da Região de Aveiro – Foi deliberado pedir esclarecimentos à ADRA sobre o 
débito da factura de consumo da água das seguintes rubricas debitadas: 
Água  
 - Taxa Variável X euros 
           - Taxa Fixa       X euros 
Cobrança outras entidades 
 - RSU – Taxa Fixa       X euros 
 - RSU – Taxa Variável X euros 
Saneamento 
 - Taxa Variável X euros 
 - Taxa Fixa    X euros 
A fim de podermos informar os muitos munícipes que não compreendem tal débito. 
 

Real Banda – Escola Profissional de Gaitas – Ourense-Espanha – Regista-se com enorme 
satisfação a recepção de um ofício da Real Banda, onde dá conhecimento que Ana Catarina 
Damas Carvalho e José António Dinis Fernandes, gaiteiros da Banda de Gaitas, da Associação 
Musical e Cultural São Bernardo passam a fazer parte da Real Banda de gaitas do Excma. 
Diputacion Provincial de Ourense. Parabéns a estes dois elementos e à Associação.  
 

Trabalhos na Freguesia – Continuam a decorrer diversos trabalhos de manutenção, limpeza 
e jardinagem 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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NÚMERO CINQUENTA E OITO  

 
Aos trinta e um dias do mês de Maio de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos, 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 – Estiveram presentes munícipes os quais apresentaram as suas 
questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por convenientes. 
 

Biblioteca Infantil – O Centro Paroquial de São Bernardo no dia 20 de Maio inaugurou 
oficialmente a Biblioteca Infantil um espaço dedicado aos mais jovens. A Junta esteve presente 
e congratula-se com esta valência de especial relevo. 
  

Núcleo Sportinguista de São Bernardo – No dia 21 de Maio de 2011 esta Associação 
comemorou o seu 10.º Aniversário. A pedido da sua direcção estiveram presentes nesta Junta 
membros directivos do Sport Club de Portugal aos quais apresentamos as boas vindas. 
  

Encontro com as Associações e Instituições – A convite desta Autarquia promoveu-se uma 
reunião/encontro com quinze Associações e Instituições da Freguesia, tendo três pontos 
agendados.  
- Apresentação de duas Associações constituídas em Fevereiro e Março deste ano. 
- Promoção de actividades para Agosto/2011. 
- Outros assuntos de interesse. 
Realçamos o empenho a disponibilidade que foi demonstrado por todos, fortalecendo assim o 
espírito de Associativismo. 
  
Abatimento de Piso – Devido a muitas reclamações enviámos uma relação de Ruas que se 
encontram bastante deterioradas pelas intervenções de ligação de água e saneamento, ao Sr. 
Vice-Presidente, Eng.º Carlos Santos para que junto das entidades intervenientes procedam à 
reparação que se impõe. 
 

Agrupamento de Escolas de São Bernardo – No dia 27 de Maio de 2011 o Agrupamento 
em título procedeu ao lançamento do “Meuselo” em parceria com os CTT. A Freguesia esteve 
presente e regista com satisfação este projecto.  
 

Dia do Bombeiro Português – Celebrou-se no dia 29 de Maio de 2011 na Cidade de Aveiro, 
o dia em título, onde estiveram presentes todas as Associações de Bombeiros do Distrito de 
Aveiro, que consideramos digno de registo. A Freguesia esteve presente. 
 

Assembleia de Freguesia – Foi deliberado propor ao Sr. Presidente que a próxima reunião da 
Assembleia se realize no dia 28 de Junho de 2011, 3.ª feira, pelas 21,30 horas. 
 

Trabalhos na Freguesia – Decorrem diversos trabalhos na Freguesia, nomeadamente, 
limpeza, jardinagem e manutenção do Parque e Cemitério. 
  

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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NÚMERO CINQUENTA E NOVE 

 
Aos catorze dias do mês de Junho de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, 
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 – Estiveram presentes munícipes os quais apresentaram as suas 
questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por convenientes. 
 

Reunião com Associações e Instituições – Foi deliberado marcar o 2º encontro entre 
Associações e Instituições da Freguesia para o próximo dia 20/06/2011, nesta Junta pelas 
21,30 horas para resolução dos pontos referidos no 1.º encontro. 
  

Boletim Informativo – Foi devidamente analisado o conteúdo e a forma como decorreu a 
distribuição do Boletim n.º 155. 
  

Eleições Legislativas – Decorreram no passado dia 05 de Junho de 2011 as eleições em 
título, que registamos com agrado reportando-nos ao modo ordeiro e cívico como decorreu 
este acto democrático. 
  
Campeão Regional de Canoagem – Ao termos conhecimento registamos com agrado e 
satisfação a consagração de Campeão em título na categoria de k1 iniciados 500m do jovem 
Guilherme Cruz da secção de canoagem do Sporting  Clube de Aveiro natural e residente nesta 
Freguesia. Parabéns por tão brilhante êxito. 
 

2.º Eco – Conselho – Escola EB1-São Bernardo – Decorreu no pavilhão do 1.º Ciclo, 
situado na EB 2,3 de São Bernardo o 2.º Eco-Conselho, contando com a apresentação de 
vários trabalhos pelos alunos do 1.º Ciclo, em defesa do meio ambiente e da natureza. 
Reconhece-se o óptimo empenhamento de todo o corpo docente e auxiliares na sensibilização 
desta juventude para o futuro. 
  

Dia da Comunidade Paroquial de São Bernardo – No dia 12/06/2011 comemorou-se o 
dia em título na zona envolvente à Aldeia Desportiva, onde foi celebrada missa Campal, 
seguido de convívio, almoço e diversões. 
 

Trabalhos na Freguesia – Continuam a decorrer em diversas áreas em toda a Freguesia. 
 
Cerciav – Estágio de Formação – Foi deliberado sob a proposta da CERCIAV e dentro dos 
parâmetros do protocolo entre a Junta e a Instituição, aderir ao estágio do formando até 31 de 
Dezembro/2011 – André Mónica dos Santos, de 17 anos, residente nesta Freguesia. 
  

EB 2, 3 de São Bernardo – Estágio – Sob proposta desta Escola Básica, foi deliberado aderir 
ao protocolo de Formação prática em contexto de trabalho, para concluir o Curso de 
Jardinagem aos alunos, Daniel António Fernandes Duarte e Andreia Filipa Carvalho Vila 
Maior, no período de 01 de Junho a 14 de Julho de 2011 
  

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 59 de 14 de Junho de 2011 – Pág. 1 



NÚMERO SESSENTA 
 

Aos vinte e um dias do mês de Junho de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas e 
trinta minutos, 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 – Estiveram presentes munícipes os quais 
apresentaram as suas questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por 
convenientes. 
 
2.º Encontro com Associações e Instituições – Estiveram presentes as 
Instituições e Associações da Freguesia e foi deliberado que nos dias 19, 20 e 21 de 
Agosto, incorporando-se nos festejos em honra do padroeiro São Bernardo, se 
promova em espírito de colectivismo no adro da Igreja a divulgação das suas 
valências e diversões culturais e musicais. 
  
Assembleia de Freguesia – Procedeu-se à preparação da Assembleia Ordinária do 
mês de Junho que irá decorrer no próximo dia 28 de Junho a partir das 21,30 horas 
no Salão Nobre da Junta de Freguesia. 
  
Associação de Apoio ao Imigrante – No espaço do teatro Aveirense esta 
Associação promoveu no dia dedicado à Família no dia 19/06/2011 com 
actividades dedicadas à Pintura e Aprendizagem das Línguas Eslavas e um concerto 
“Dois Pianos”. Decorreu com dignidade e bastante participação. 
  
 
Trabalhos na Freguesia – decorrem trabalhos na Freguesia nas áreas de limpeza, 
jardinagem, reposição de passeios e manutenção do Parque e Cemitério. 
  
Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão da sepultura 428 do 3.º talhão a 
favor de Jorge Pereira Neto. 
  
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 60 de 21 de Junho de 2011 – Pág. 1 



NÚMERO SESSENTA E UM 
 

Aos cinco dias do mês de Julho de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, 
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 – Estiveram presentes munícipes os quais apresentaram as suas 
questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por convenientes. 
 

Assembleia de Freguesia – Procedeu-se a uma análise ao modo como decorreu a Assembleia 
de Freguesia realizada a 28 de Junho de 2011, tendo sido deliberado congratularmo-nos 
positivamente com o modo como a mesma decorreu. 
  

Reunião com a Juntas e Câmara Municipal de Aveiro – Promovida por esta Autarquia as 
14 Freguesias do Concelho de Aveiro e o executivo da Câmara Municipal de Aveiro, reuniram 
nesta sede no dia 22 de Junho/2011, debatendo os pontos agendados de interesse comum das 
Freguesias, sendo, - Delegações de Competências, Pavimentações de arruamentos e Máquinas 
dos D.S.U.. No seu contexto devemos referir que foi bastante positivo os esclarecimentos 
prestados pelo executivo Camarário em prol das 14 Freguesias. 
  

Agrupamento de Escuteiros de São Bernardo – No passado dia 25 de Junho este 
Agrupamento promoveu no Campo da Paróquia de São Bernardo um Encontro/Convívio 
aberto a toda a Comunidade festejando assim o Dia de São João. Registamos com agrado este 
evento onde reuniu centenas de pessoas que puderam partilhar momentos culturais, musicais e 
de convívio. 
  

20º Passeio da 3.ª Idade – Depois de analisadas várias propostas, foi deliberado que o passeio 
em título seja direccionado ao Parque Biológico de Gaia, passando pela Barragem de Crestuma 
Lever, Marginal do Douro, Espinho e regresso a São Bernardo. Realiza-se no dia 04 de Agosto 
de 2011. Sendo também deliberado que o Tesoureiro, Júlio Oliveira acompanhe e coordene 
todo o passeio. Foram solicitados orçamentos a duas Empresas de autocarros para efectivarem 
o serviço ocasional conforme itinerário prescrito. 
 

Recolha de Sangue – Decorreu na Sede desta Autarquia no dia 03/07/2011 mais uma dádiva 
de Sangue, em colaboração com a ADASMA, Agrupamento de Escuteiros de São Bernardo, 
Fundação Padre Félix e Instituto Português do Sangue, tendo-se registado 60 inscrições, 44 
colheitas e 16 adiadas. 
 

Roubo de Grelhas – Continuam a ser furtadas grelhas de águas pluviais que após 
conhecimento desta Autarquia, transmitimos à Câmara Municipal de Aveiro para que o mais 
rápido possível sejam repostas. 
  

Trabalhos na Freguesia – Continuam a decorrer na Freguesia, serviços de limpeza, 
manutenção de espaços verdes e reposição de passeios. 
  

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

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

Aos doze dias do mês de Julho de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos, 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, por 
motivos pessoais. 
 
Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Período aberto ao Público – Estiveram presentes munícipes os quais 
apresentaram as suas questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por 
convenientes. 
 
20.º Passeio da 3.ª Idade – Foi feita uma análise pormenorizada a todo o processo 
e endossado convite aos Srs. Carlos Gaspar e José Gonçalves para auxílio do 
Tesoureiro Júlio Oliveira na coordenação do Passeio em título. Após consulta às 
Empresas de Camionagem de três autocarros para transporte de 150pessoas, foi 
decidido entregar à Empresa Ílhavos, a qual apresentou a proposta de preços mais 
baixa. 
  
Trabalhos na Freguesia – Continuamos os serviços de limpeza, manutenção de 
todos os espaços verdes, incluindo rega e aplicação de herbicidas em valetas. 
  
Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão da sepultura n.º 857-A do 7.º 
talhão a favor de Joaquim Bastos Fernandes residente nesta Freguesia. 
  
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 
Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e 
a passar. 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta 
que, depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
 
                O Presidente,                                  O Tesoureiro,       
           
            
      ________________                                 ________________ 
 
 
 
 
 
   
_________________________________________________________________ 
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NÚMERO SESSENTA E TRÊS 
 

Aos dezanove dias do mês de Julho de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos, 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 – Estiveram presentes munícipes os quais apresentaram as suas 
questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por convenientes. 
 

Câmara Municipal de Aveiro – Foi recebido o Protocolo de Delegações de Competências 
para o Ano de 2011 entre a Câmara e a Junta de Freguesia, bem como o contracto Programa 
para obras de requalificação das Ruas – Pajotas e Leiras, no valor de 41.400,00 €, tendo sido 
solicitado nesta data ao Departamento de vias o levantamento para o efeito. 
  

Festejos em Honra de São Bernardo – Estiveram presentes a Associação Musical e Cultural 
São Bernardo responsável pelo São Bernardo Florido e a Sociedade Musical Santa Cecília pela 
parte Musical, onde se analisaram diversas questões. 
  

Orçamento Participativo – Após apresentados os objectivos essenciais e as linhas condutoras 
do processo em título (OP) pelo Coordenador do projecto Dr. Paulo Pinho que o Município 
de Aveiro pretende implementar, e, na presença do Presidente da Assembleia de Freguesia Dr. 
José Maio, foram devidamente analisados, o processo e o Regulamento em construção pela 
Câmara Municipal de Aveiro. 
  

C.T.T. – Conforme deliberação desta Junta foi enviado em 05/04/2011 uma contraproposta 
incidente dos valores pretendidos. Em 18 de Abril os C.T.T. voltam a apresentar nova 
proposta definindo os mesmos valores à excepção da remuneração por um valor fixo mensal 
de 300,00 €. Num período de análise foi-nos solicitado nova audiência onde estiveram 
presentes dois representantes que resumindo apresentaram novas condições muito aquém da 
nossa proposta. Ficaram para análise. 
 

Reunião de Juntas – Reuniram as Juntas de Aradas, Cacia, Eixo e São Bernardo, tendo como 
ponto um, Prestação de Serviços de Correio, apresentado pelos C.T.T. a estas Autarquias. 
Nesta reunião do dia 12 de Julho foi deliberado por unanimidade, como Associadas da 
ANAFRE solicitar um parecer/instruções precedente de um eventual protocolo 
ANAFRE/CTT. 
  

Capela Nossa Senhora da Saúde – Foi recebido um ofício do Sr. João Gonçalves Vila – Chã 
(major) datado de 27 de Junho de 2011, onde informa que a Capela de Nossa Senhora da Saúde 
na Rua da Patela, São Bernardo, é templo do domínio público a partir do licenciamento de 
urbanização local. 
  

Centro de Animação Comunitária– No passado dia 06 de Julho este centro promoveu um 
espectáculo de variedades que levou a efeito na Sociedade Musical de Santa Cecília para 
encerramento das suas actividades deste ano musical e cultural, dedicado à classe Sénior. 
  

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 63 de 19 de Julho de 2011 – Pág. 1 



NÚMERO SESSENTA E QUATRO 
 

Ao dia um do mês de Agosto de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos, 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 – Estiveram presentes munícipes os quais 
apresentaram as suas questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por 
convenientes. 
 
Festejos em Honra de São Bernardo – Estiveram presentes as Associações que 
decidiram participar nos Festejos em título tendo sido definido o programa para os 
dias 19, 20 e 21 de Agosto, com o parecer favorável de todas. 
 
20º Passeio da 3ª Idade -  Para que decorra dentro dos parâmetros desejados foi 
novamente analisado todo o processo para que não surjam falhas. 
  
  
Trabalhos na Freguesia – Serviços de limpeza, manutenção de espaços verdes, 
incluindo rega, continuam a ser efectuados. 
  
Rua das Pajotas. – Continuamos a contactar proprietários de terrenos desta Rua 
para o melhor alinhamento da artéria no contexto da intervenção de colocação de 
águas pluviais e alcatroamento. 
 
Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão das sepulturas n.º 850 e 857 do 7º 
talhão a favor de Maria Helena Marques Ferreira e Ulisses Rocha Nunes Oliveira. 
  
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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NÚMERO SESSENTA E CINCO 
 

Ao dia vinte e três do mês de Agosto de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos, 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 – Estiveram presentes munícipes os quais apresentaram as suas 
questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por convenientes. 
 

20.º Passeio Anual da Terceira Idade – Decorreu o Passeio/Convívio em título no passado 
dia 04/08/2011 o qual se destinou a uma visita devidamente programada ao Parque Biológico 
de Gaia e com passagem pela Barragem de Crestuma e Santa Maria Adelaide. O Coordenador 
responsável foi o Tesoureiro, Júlio Oliveira. Neste passeio estiveram presentes 161 munícipes 
que segundo conseguimos apurar tudo decorreu pelo melhor e de igual contento. 
  

Boletim Informativo – A distribuição do Boletim n.º 157 foi efectuada nos dias 6 e 7 deste 
mês, tendo sido, devidamente analisado o conteúdo e a sua distribuição. 
  

Máquinas da Câmara Municipal de Aveiro – Estiveram na Freguesia nos dias 18 e 19 de 
Agosto, algumas máquinas que efectuaram serviço de limpeza de bermas em Ruas rurais e 
remoção de inertes depositados no estaleiro. 
  

Substituição do Presidente da Junta – Foi deliberado por unanimidade que o Secretário 
Henrique da Rocha Vieira substitua, interinamente, o Presidente José António Tavares Vieira 
durante o período, compreendido de 28 de Agosto a 04 de Setembro de 2011, por se encontrar 
de Férias. 
  

Festejos em Honra do Padroeiro São Bernardo – As Associações e Instituições da 
Freguesia com o apoio da Igreja Paroquial e Junta de Freguesia levaram a efeito nos dias 19,20 
e 21 de Agosto de 2011 encontros festivos em honra do Padroeiro em título. Uma nota 
altamente positiva como tudo decorreu, num espírito de associativismo e fraternidade. 
As”casinhas” com as Associações, a parte cultural e recreativa “O meu Jardim” e as cerimónias 
religiosas. Foi deliberado registar em acta este acto tão nobre onde a maior parte da população 
se empenhou. 
 

Cemitério – 1. Foi deliberado proceder à concessão da sepultura n.º 316 do 2.º talhão a favor 
de Amaro Filipe Lopes da Costa. 2. Foi deliberado emitir Aviso e afixar em diversos lugares e 
publicar no Boletim Informativo n.º 158 de Setembro a regularização das sepulturas não 
concessionadas. 
 

CTT – Depois de mais uma profunda análise à última proposta apresentada pelos CTT na 
pessoa do Sr. Dr. José Martins, foi deliberado por unanimidade manter a nossa proposta 
enviada em 05/04/2011. 
  

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 65 de 23 de Agosto de 2011 – Pág. 1 

 



NÚMERO SESSENTA E SEIS 
 

Ao dia seis do mês de Setembro de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos, 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 – Estiveram presentes munícipes os quais apresentaram as 
suas questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por convenientes. 
 
Assembleia de Freguesia – Foi deliberado propor ao Sr. Presidente que a próxima 
reunião da Assembleia se realize no dia 27/09/2011, 3.ª Feira pelas 21,30 horas no Salão 
Nobre da Freguesia de São Bernardo. 
  
Hidroginástica e Ginástica/Classe Sénior – Foi deliberado iniciar as inscrições para as 
actividades em título para que as aulas se iniciem na primeira semana de Outubro/2011. As 
aulas de hidroginástica irão decorrer nas Piscinas do Galitos e a Ginástica no Pavilhão do 
Centro Desportivo de São Bernardo. Registamos um agradecimento ao Centro Desportivo 
de São Bernardo pela cedência gratuita das suas instalações. 
  
Cicloturismo – Rota dos Mercados – Este evento decorreu no dia 03/09/2011, 
promovido pela Câmara Municipal de Aveiro, o Movimento Pedal Aveiro a Rota dos 
Mercados, e, a Freguesia de São Bernardo fez-se representar pelos ciclistas da Associação 
Agarrados ao BTT Clube, tendo decorrido dentro dos parâmetros que a organização 
previa. 
  
Regularização de Trânsito – Após estudo em colaboração com a Divisão de Trânsito da 
Câmara Municipal de Aveiro, foi deliberada a colocação de pilaretes na Rua Cónego Maio 
na zona compreendida entre a Farmácia Peixinho e Rua Santa Cecília (zona frontal à Igreja) 
na expectativa de melhoria rodoviária. Foi também deliberado consultar três empresas para 
fornecimento dos respectivos pilaretes. 
  
Trabalhos na Freguesia – Após as férias do pessoal, foram retomados os serviços de 
limpeza em diversos pontos da Freguesia, nomeadamente, Aldeia Desportiva, rotundas, 
Cemitério e Parque de São Bernardo. 
 
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 
Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e a 
passar. 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta que, 
depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
           O Presidente,                   O Secretário,                            O Tesoureiro,       
           
            
     ________________                  __________________            ________________ 
 
   
______________________________________________________________________ 
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NÚMERO SESSENTA E SETE 
 

Ao dia treze do mês de Setembro de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos, 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 – Estiveram presentes munícipes os quais apresentaram as 
suas questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por convenientes. 
 
Boletim Informativo – Foi devidamente analisado o conteúdo e a forma como decorreu a 
distribuição da Edição n.º 158. 
  
Escola EB1 de São Bernardo – Centro Educativo de São Bernardo – A requalificação 
e ampliação deste Centro encontram-se em final de acabamento, mas por motivos óbvios 
não é possível que no dia 15/09/2011 se iniciem as aulas nestas instalações. Após reunião 
promovida por esta Junta com a Câmara Municipal de Aveiro na pessoa do Sr. Vice-
Presidente Eng.º Carlos Santos, Técnicos da obra e da Educação, e os Srs Eng.º Alexandre 
e Joaquim Moreira da Empresa Gabimarão no dia 13/09/2011, foi por unanimidade 
acordado que no dia 26/09/2011 a Escola estará pronta para receber os alunos. Na semana 
de 19 a 23/09/2011 o Agrupamento de Escolas em articulação com a Câmara e Junta, 
dando conhecimento aos Pais, irá colocar os alunos em regime de desdobramento na EB 
2,3, Escola Primária de Vilar e os alunos da Pré na Junta de Freguesia. Registamos com 
agrado todo o esforço que está a ser dispendido por estas entidades para que o Novo ano 
lectivo se inicie e decorra o melhor possível. 
  
Números de Policia – Após reunião no dia 7/09/2011 com a Comissão Toponímia na 
pessoa da Sr.ª Vereadora Dr.ª Maria da Luz, as Freguesias de Oliveirinha e São Bernardo, 
foi deliberado que na Rua Vale do Barrega e Rua do Forno fosse definida a atribuição legal 
dos números de Polícia. Nestas Ruas que definem as Freguesias, de há muitos anos a esta 
data, prevalecem, tanto do lado esquerdo como direito, números pares. Foi possível chegar 
a uma resolução para que se regularize a atribuição dos respectivos números. Na Rua do 
Forno a numeração de São Bernardo mantém os números pares existentes, e, na Rua Vale 
do Barrega altera para números ímpares. Foi também deliberado que as Juntas através dos 
seus serviços administrativos colaborem com os munícipes para a sua regularização. 
Aguarda-se a comunicação 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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NÚMERO SESSENTA E OITO 
 

Ao dia vinte do mês de Setembro de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos, 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 – Estiveram presentes munícipes os quais apresentaram as 
suas questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por convenientes. 
 
Assembleia de Freguesia – Procedeu-se à preparação da Assembleia de Freguesia de São 
Bernardo Ordinária do mês de Setembro que irá decorrer no dia 27 de Setembro, a partir 
das 21,30 horas no Salão Nobre da Junta de Freguesia. 
  
Liga Portuguesa Contra o Cancro – Conforme procedimento em anos anteriores foi 
deliberado convidar o Agrupamento de Escuteiros n.º 1088 de São Bernardo a colaborar 
no peditório anual que se irá efectuar nos dias 29, 30 e 31 de Outubro e 1 de Novembro/ 
2011. 
  
Centro de Animação Comunitária – O Secretário Henrique Vieira responsável por esta 
valência, apresentou a demissão da directora deste Centro, Dna Fernanda Vieira a partir 
desta data. Irão ser tomadas diligências no sentido da sua substituição, e, à posterior 
contactar os elementos que compõem o Centro. 
 
Estação de Correios de São Bernardo/CTT – Após várias propostas apresentadas pelos 
CTT para a reformulação de Serviços Postais nesta Freguesia, deliberou esta Junta (ofício 
n.º 478 de 12/09/2011), manter a sua proposta apresentada, conforme ofício 0228 de 
05/04/2011.  
 
Apoio à Classe Sénior – Foi deliberado por unanimidade celebrar um Contrato Programa 
de Apoio à classe Sénior na valência de Hidroginástica entre a Junta de Freguesia de São 
Bernardo e o Clube dos Galitos pelo período de 10 meses com início a 01 de Outubro de 
2011. 
 
Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão da sepultura n.º 851-A do 7.º talhão a 
favor de João Teixeira. 
 
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 
Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e a 
passar. 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta que, 
depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
           O Presidente,                   O Secretário,                            O Tesoureiro,       
           
            
     ________________                  __________________            ________________ 
 
 
______________________________________________________________________ 
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NÚMERO SESSENTA E NOVE 
 

Ao quatro dias do mês de Outubro de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos, 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 – Estiveram presentes munícipes os quais apresentaram as suas 
questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por convenientes. 
 

Assembleia de Freguesia – Procedeu-se a uma análise sob a forma como decorreu a 
Assembleia realizada a 27/09/2011, tendo sido deliberado congratularmo-nos positivamente 
com o modo como a mesma decorreu. 
  

Prestação de Serviços de Correio-CTT – Foram prestados todos os devidos esclarecimentos 
no ponto 5-Outros assuntos de interesse à Assembleia de Freguesia no passado 27 de 
Setembro de 2011, nomeadamente a posição deliberada pela Junta. Mediante os factos a 
Assembleia entendeu apresentar um PARECER da sua deliberação para que a Junta faça 
chegar ao conhecimento dos CTT. O Parecer da Assembleia anexa-se a esta acta. 
  

Centro Desportivo de São Bernardo – Foi deliberado conforme sua solicitação adquirir 50 
bilhetes para oferta às Instituições da Freguesia por ocasião do Jogo de Andebol/Sénior – 
Centro Desportivo de São Bernardo/S.L. Benfica. 
 

Atribuição de Subsídio – Após solicitação, foi deliberado atribuir um subsídio de 4.500,00 € à 
Associação Social e Cultural da Terceira Idade e do Autodidacta de Aveiro no contexto de 
suprimir as enormes dificuldades financeiras com que se debatem. 
  

Anafre – Foi recebido um comunicado do Conselho Directivo da Anafre, reunido 
extraordinariamente em 30 de Setembro de 2011 para analisar o “Documento Verde de 
Reforma da Administração Local” deliberando que não defende a extinção ou agregação de 
nenhuma das Freguesias, excepto as que manifestem essa vontade. 
 

Concerto “Musicalidade” – Decorreu no Teatro Aveirense no dia 01/10/2011 o evento em 
título, registamos com agrado, devido ao excelente programa musical e artístico que foi 
apresentado. Parabéns à organização e a todos os intervenientes. 
 

Liga Portuguesa Contra o Cancro – A exemplo de anos anteriores foi deliberado endossar 
convite ao Agrupamento de Escuteiros n.º 1088 de São Bernardo para colaborar no Peditório 
Anual que se irá promover nos dias 29,30 e 31 de Outubro e 01 de Novembro na Freguesia de 
São Bernardo. 
 

Mapa da Freguesia de São Bernardo – Incorporando as novas Ruas que foram aprovadas 
pela Junta, Assembleia de Freguesia e Comissão Toponímica está-se a proceder à sua 
actualização para publicação e distribuição. 
 

Fórum de São Bernardo – Decorreu mais uma reunião no passado dia 28/09/2011 na Sede 
da Junta de Freguesia onde foram apresentados e discutidos vários assuntos do foro social da 
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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NÚMERO SETENTA 
 

Ao onze dias do mês de Outubro de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos, 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 – Estiveram presentes munícipes os quais apresentaram as 
suas questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por convenientes. 
 
Capela Ex-Centro de Saúde Mental – Foi deliberado que a Igreja Ortodoxa que se 
encontra a ocupar aquele espaço, proceda a uma pintura das paredes exteriores. 
  
Rua Dr. Francisco Vale Guimarães – Devido a muitas reclamações foi deliberado 
solicitar à Divisão de Trânsito da Câmara Municipal de Aveiro um estudo que condicione a 
permanência de viaturas durante todo o dia em toda a sua extensão numa faixa de 
rodagem, que torna difícil a circulação de trânsito. As viaturas estacionadas pertencem aos 
estabelecimentos ali existentes. 
  
Centro de Animação Comunitária – No pressuposto de continuar com as actividades 
deste Centro que se direcciona à classe Sénior, no dia 11/10/2011 foi apresentada ao 
Grupo, reunido nesta Junta a Animadora Rita Almeida, convidada para exercer as funções 
de Directora. O Secretário desta Autarquia Henrique Vieira continua a coordenar esta área. 
  
Trabalhos a efectuar na Freguesia – Foram definidos diversos trabalhos, como limpeza 
de valetas, espaços verdes, manutenção do Parque de São Bernardo e no Cemitério, caiação 
de muros e limpeza geral. 
  
Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão da sepultura n.º 138 do 1.º talhão a favor 
de Maria de Ascensão Vieira dos Santos. Foi também deliberado proceder à passagem de 
2.ª via do alvará da sepultura n.º 374 do 3.º talhão, referente a alteração de área a favor de 
Maria Glória Ferreira da Silva. 
 
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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NÚMERO SETENTA E UM 
 

Ao dezoito dias do mês de Outubro de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas e 
trinta minutos, 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 – Estiveram presentes munícipes os quais 
apresentaram as suas questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por 
convenientes. 
 
Postes Eléctricos – Foi elaborado um levantamento das lâmpadas que não 
projectam luz em diversas Ruas da Freguesia e apresentado à EDP, bem como, pela 
2.ª vez indicamos o poste partido na Rua da Patela, junto à Capela da N.ª S.ª da 
Saúde. 
  
Reposição de Piso “Buracos” – Depois de um levantamento feito a diversas Ruas 
da Freguesia, foi transmitido à Câmara Municipal de Aveiro solicitando a sua 
reposição. 
  
Sinalização “Pinturas” – Os serviços dos D.S.U. da Câmara Municipal de Aveiro 
procederam à pintura sinalética, nomeadamente na Rua Sociedade Musical Santa 
Cecília, passadeiras na Rua do Marco, Rua da Cabreira e Barreiros. 
  
Cemitério – Devido à quadra que se aproxima foi deliberado proceder a uma 
limpeza geral bem como à caiação dos muros do cemitério. 
 
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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NÚMERO SETENTA E DOIS 

 
Ao oito dias do mês de Novembro de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos, 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 – Estiveram presentes munícipes os quais apresentaram as 
suas questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por convenientes. 
 

Comissão da Fábrica da Igreja Paroquial de São Bernardo – Esteve presente a 
Direcção da Comissão em título, tendo sido abordado a homenagem para perpetuar em 
Memória, o Padre José Félix de Almeida, a realizar em Outubro de 2012. Foi uma troca de 
ideias e apresentação de diversas sugestões. 
  

Utilização da via pública – A Câmara Municipal de Aveiro através da Divisão de vias e 
conservação, tem solicitado à Junta intervenção em diversas Ruas da Freguesia, requeridas 
pela Adra, Zon e Tv Cabo. Como interfere directamente no piso, nomeadamente, passeios 
e asfaltos, a Junta informa a Câmara Municipal de Aveiro que deve haver uma fiscalização 
final no que respeita à requalificação do piso. 
  

Sótão Edifício da Junta – Foi deliberado solicitar orçamentos para construção de um 
tecto em gesso, isolamento térmico e pintura, em virtude de o mesmo tecto se encontrar 
apenas em telha. 
  

175.º Aniversário da Freguesia de Aradas – A Freguesia de São Bernardo a convite da 
sua homologa esteve presente nas Cerimónias da sua comemoração. 
  

Capela da Nossa Senhora da Saúde – Atendendo a que a Capela em título aquando a 
apresentação do projecto de loteamento, a Câmara Municipal de Aveiro conforme Reunião 
Ordinária de 15/11/2001 deliberou aceitar a cedência para integração no domínio público 
da Capela da Nossa Senhora da Saúde. Como desde 15/11/2011 a Capela da Nossa 
Senhora da Saúde é pertença da Câmara Municipal de Aveiro, deliberou esta Junta, encetar 
todos os esforços junto da Câmara Municipal de Aveiro para que este “Templo” passe a ser 
património da Freguesia de São Bernardo. 
 

Liga Portuguesa Contra o Cancro – Decorreu nesta Freguesia o peditório a favor da 
Liga em título, tendo sido recolhida a quantia de 1.159,14 € a qual foi remetida através de 
Depósito na Caixa Geral de Depósitos para a Liga em Coimbra. Foi deliberado agradecer 
ao Agrupamento de Escuteiros n.º 1088 de São Bernardo, pelo excelente trabalho 
realizado. 
 

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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NÚMERO SETENTA E TRÊS 
 

Ao vinte e dois dias do mês de Novembro de dois mil e onze, pelas vinte e uma 
horas e trinta minutos, 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 – Estiveram presentes munícipes os quais 
apresentaram as suas questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por 
convenientes. 
 
Eco-Conselho – A Autarquia esteve presente neste Eco-Conselho no dia 
11/11/2011 promovido nas Escolas EB1 e EB3 de São Bernardo, congratulamo-
nos com mais este evento, onde participaram alunos, professores e auxiliares. 
 
Associação de Pais de São Bernardo-EB1 – No dia 11/11/2011, decorreu na 
Sede do Agrupamento de Escolas de São Bernardo, a tomada de posse dos Órgãos 
Sociais da APESBER. A Freguesia esteve presente formulando o convite da 
Presidente cessante. 
  
Assembleia de Freguesia – Foi deliberado propor ao Sr. Presidente que a próxima 
reunião da Assembleia se realize no próximo dia 27 de Dezembro de 2011, 3.ª Feira 
pelas 21 Horas no salão Nobre da Freguesia de São Bernardo. 
  
Salão Nobre da Junta – Deliberou esta Junta remodelar o seu Salão Nobre no 
contexto de na mesma área criar um melhor aproveitamento do seu espaço. 
  
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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NÚMERO SETENTA E QUATRO 
 

Ao vinte e nove dias do mês de Novembro de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas e 
trinta minutos, 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 – Estiveram presentes munícipes os quais apresentaram as 
suas questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por convenientes. 
 

Substituição de Caleiras – No telhado superior do edifício da Junta torna-se urgente a 
substituição de caleiras em virtude de estarem deterioradas a provocar infiltrações de águas. 
Foram solicitados orçamentos a duas Empresas, e depois de analisadas as propostas, foi 
deliberado que a Empresa Fixo Caleira – Fabricação e Fixação de Caleiras, Ld.ª proceda ao 
trabalho pelo preço mais baixo. 
  

Rua Anselmo Lopes – A Adra procedeu a um corte na Rua para ligação do ramal a uma 
nova habitação. Foi reposta a vala, mas, entretanto houve um abatimento da própria vala 
que devido ao seu grande porte, torna muito perigo para o tráfego rodoviário que ali 
circula. Por diversas vezes informámos da situação tanto pelo telefone como por email, 
mas a reposição ainda não foi realizada. 
  

Boletim Informativo – Depois de devidamente analisada, a proposta apresentada pela 
ASCTIAA, das datas para substituição do Boletim Informativo para o ano de 2012, bem 
como a informação a todas as Associações e Instituições da Freguesia que pretendem 
espaço para as suas informações, foi deliberado aprovar, por unanimidade. 
 

Atribuição de Subsídios – Após solicitação de Instituições activas da Freguesia, 
nomeadamente, Sociedade Musical de Santa Cecília, Fundação Padre Félix, Associação 
Musical e Cultural São Bernardo, Agrupamento de Escolas de São Bernardo, A.S.C.I.A.A., 
Agrupamento de Escuteiros n.º 1088 de São Bernardo. Foi deliberado a atribuição de um 
subsídio. 
  

Limpeza na Freguesia – Continua a haver uma atenção direccionada à limpeza de valetas, 
caixas pluviais e espaços verdes. 
 

Sótão do Edifício da Junta – Após consulta de orçamento foi deliberado entregar a 
execução do serviço pretendido a António Augusto Nunes Silva pela quantia de 1520,00 €, 
acrescido de IVA à taxa em vigor.  
  
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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NÚMERO SETENTA E CINCO 
 

Ao seis dias do mês de Dezembro de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos, 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 – Estiveram presentes munícipes os quais apresentaram as 
suas questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por convenientes. 
 

108.º Aniversário da Sociedade Musical Santa Cecília – A convite da Instituição a 
Freguesia esteve presente nas comemorações do 108.º Aniversário que registamos com 
imenso agrado o modo positivo como decorreram, bem como a homenagem ao Associado 
António Rodrigues Vieira Branco. 
  

103.º Aniversário dos Bombeiros Novos de Aveiro – Devido a compromissos inadiáveis 
de última hora não foi possível o Tesoureiro Júlio Oliveira estar presente em representação 
da Freguesia. 
  

Boletim Informativo – Foi devidamente analisado o conteúdo e a forma como decorreu a 
distribuição do Informativo n.º 161. 
  

Votos de Boas Festas – Foi deliberado por unanimidade criar um modelo próprio de 
“Cartão de Boas Festas” a enviar e retribuir. 
  

Consoada de Natal – Foi deliberado por unanimidade, conforme se tem processado em 
anos anteriores distribuir um pequeno “Cabaz” aos colaboradores directos desta Junta. 
 

43.º Aniversário da Criação da Freguesia de São Bernardo – Foi deliberado proceder 
ao estudo do projecto destas Comemorações para que este acto seja digno de registo. 
 
Assembleia de Freguesia – Procedeu-se à preparação da Assembleia Ordinária do mês de 
Dezembro de 2011 a qual irá decorrer no dia 27 de Dezembro, 3.ª Feira pelas 21,00 horas, 
no Salão Nobre da Freguesia. 
  
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

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

 
Aos treze dias de Dezembro de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos, 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 – Estiveram presentes munícipes apresentando as suas 
questões, às quais a Junta prestou os esclarecimentos tidos por convenientes. 
 

Associação Musical e Cultural São Bernardo – As comemorações do 35.º 
Aniversário da sua fundação decorreram no passado dia 8/12/2011 com absoluta 
postura e dignidade e a Junta esteve presente com todo o seu executivo. 
 

Fundação Padre Félix – No passado dia 11/12/2011 no Salão do Centro 
Paroquial esta instituição promoveu a sua Festa de Natal para a comunidade onde 
prevaleceu o espírito de solidariedade e confraternização. A Freguesia esteve 
presente e premeia o evento. 
 

Comunicação da Junta – Depois de devidamente analisado o conteúdo do 
documento que irá ser distribuído aos membros da Assembleia a realizar no dia 
27/12/2011, foi aprovado por unanimidade. 
 

Delegação de Competências – No cumprimento da legislação em vigor, 
especialmente a Lei 5-A/02 foi deliberado por unanimidade aceitar para 2012 a 
seguinte deliberação de competências atribuídas pela Câmara Municipal de Aveiro: 
- Limpeza de valetas ………………………………… 15.510,00 €  
- Passeios ……………………………………………. 16.000,00 € 
- Manutenção de Espaços Verdes …………………… 12.247,00 € 
- Pequenas Reparações nas Escolas …………………..   1.650,00 € 
- Parques Infantis …………...............................................  5.000,00 € 
- Fontes ………………………………………………  1.000,00 € 
- Parques de Lazer ……………………………………  1.000,00 € 
- Polidesportivo ………………………………………  1.000,00 € 
              Total ……………………… 53.407,00 € 
- Delg. Competências na área da Educação Pré-Escolar ….  20.000,00 Euros 
 

Plano de Actividades para o Ano de 2012 – Após diferentes análises efectuadas, 
procedeu-se à apresentação final do documento, o qual foi aprovado por 
unanimidade e devendo ser agora submetido à rectificação da próxima Assembleia 
de Freguesia a realizar a 27/12/2011. 
 

Orçamento para o Ano de 2012 – Depois de elaborada uma análise atenta a este 
documento, atendendo à recessão económica, no final foi colocado à votação e 
aprovado por unanimidade. No essencial, estão presentes os respectivos valores: 
- Receitas correntes …………… 219.150,00 € 
- Receitas Capital ………………. 10.000,00 € 
  Total ………… .  229.150,00 € 
- Despesas Correntes …………. 157.150,00 € 
- Despesas de Capital …………   72.000,00 € 
  Total ……………229.150,00 € 
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Tabela de Taxas e Licenças – Na sequência das diferentes análises realizadas por 
este executivo, foi aprovado por unanimidade a versão final para a respectiva 
actualização e deverá agora, ser remetida à Assembleia de Freguesia do dia 
27/12/2011 para análise e ratificação. 
 
Quadros de Valor e de Excelência – Procedente de uma proposta do Conselho 
Executivo do Agrupamento de Escolas de São Bernardo, depois de devidamente 
analisada, foi deliberado por unanimidade incluir nos Quadros em título, e, propor à 
Assembleia de Freguesia a sua aprovação, em referência ao Ano Lectivo de 
2010/2011, os seguintes alunos: 
 4.º Ano - Ivo Morgado Andias 
    - Madalena Mónica Lopes 

  - Maria Beatriz Amador de Almeida 
  - Maria Miguel Costa Fernandes 

5.º Ano - Ana Rita Rodrigues Ferreira 
   - Beatriz Silva Cruz 
   - Diogo Gomes Pires 
   - Heldon Januário Mendonça 
   - Inês Antunes da Fonte 
   - Márcio Varela Fernandes 
   - Mariana Nata Rodrigues 
   - Raquel Sofia Afonso Marta 
   - Rui Filipe Monteiro Fernandes 
6.º Ano - Inês Monteiro Gaspar 
    - Marta Oliveira Ramos 
    - Pedro Areias de Campos Tavares 
    - Rita Manuel Monteiro Limas 
    - Rúben André Paulino Bastos 
    - Salomé Rodrigues Tavares 
7.º Ano - Ana Catarina Fernandes Carvalho Tavares 
    - Bruno Miguel Damas Simões 
    - Carolina Lacerda Carvalho 
    - Diogo Miguel Afonso Marta 
    - Gabriela Simões Monteiro 
    - João Eduardo Marques Loureiro 
    - Mafalda da Cruz Lemos 
    - Matilde Ferreira Barros 
    - Paloma Levy Lopes 
    - Pedro Afonso Ferreira Nogueira 
    - Pedro Henrique Sousa Brito 
    - Pedro Miguel Lopes Vieira 
8.º Ano - Alexandra Raquel Ferraz Fonseca 
    - Bernardo Manuel Moreira Simões Vieira 
    - Bruno Xavier Maio Nunes 
    - Cláudia Alexandra Cotrim Cardoso 
    - Inês Catarina Sousa Borralho 
    - Nuno Miguel Sequeira de Almeida 
    - Sara Maria de Moura Ramos 
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9.º Ano - Beatriz Pedro Sousa 
    - Catarina Miguel dos Santos Boto 
    - Francisca Neto Costa 
    - Joana Filipe Monteiro 
    - Joana Rita Capela Covelo 
    - João Francisco Cunha da Costa 
    - Maria Luís Leite Rocha 
    - Pedro Alexandre Ferreira Barreiro. 

 
Distinções Honoríficas – Na sequência de diversas análises a que se tem 
procedido, foi deliberado por unanimidade propor à próxima Assembleia de 
Freguesia a atribuição das seguintes distinções honoríficas “Grau de Mérito 
Cultural”, a entregar no decurso das comemorações do 43.º Aniversário da criação 
da nossa Freguesia. 
- Distinção a Ana Catarina Damas Carvalho. 
- Distinção a José António Dinis Fernandes, distintos executantes da Associação 
Musical e Cultural São Bernardo, com os fundamentos da proposta que se anexa à 
presente acta e que aqui se dá como transcrita. 
 
Homenagem a Ex. Presidentes de Junta – Foi deliberado por unanimidade 
depois de uma análise minuciosa aprovar e propor à próxima Assembleia de 
Freguesia a colocação de fotografias dos Ex-Presidentes de Junta, no Salão Nobre 
da Junta no decurso das comemorações do 43.º Aniversário da Criação da 
Freguesia. 
 
Cemitério – Foi deliberado por unanimidade proceder ao averbamento do alvará 
pertencente à sepultura n.º 5 do 1.º talhão de Abano Costa vendeiro Mamodeiro, a 
favor de Maria da Conceição Carvalho de Andrade. 
 
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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NÚMERO SETENTA E SETE 
 

Ao vinte dias do mês de Dezembro de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas e 
trinta minutos, 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 – Estiveram presentes munícipes os quais 
apresentaram as suas questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por 
convenientes. 
 
Assembleia de Freguesia – Foi devidamente analisado todo o processo para 
apresentar na Assembleia a realizar no dia 27/12/2011. 
  
Tolerância de Ponto – Foi deliberado por unanimidade que a Junta de Freguesia 
encerre os seus serviços a partir das 12,30 horas do dia 23/12/2011, atendendo há 
quadra natalícia. 
  
Requalificação do Salão Nobre – No âmbito de obtenção de melhor espaço, 
forçosamente houve intervenção no pavimento. Foi deliberado solicitar orçamento 
a Empresas para fornecimento de madeiras. 
  
Agarrados ao BTT – Promovido por esta Associação decorreu no dia 18/12/2011 
uma angariação de géneros alimentícios em favor da CERCIAV. A Junta colaborou 
nesta acção de solidariedade. 
 
CERCIAV – Foi deliberado por unanimidade aprovar com esta Instituição um 
Protocolo de Cooperação para ocupação em actividades auxiliares do utente da 
Cerciav, André Mónica dos Santos, a iniciar a 02 de Janeiro de 2012 tendo como 
duração máxima a data de 30/09/2013. 
  
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 77 de 20 de Dezembro de 2011 – Pág. 1 



NÚMERO SETENTA E OITO 
 

Ao três do mês de Janeiro de dois mil e doze, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, 
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 – Estiveram presentes munícipes os quais apresentaram as 
suas questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por convenientes. 
 
Assembleia de Freguesia – Efectuou-se uma análise minuciosa ao modo como decorreu 
a Assembleia realizada a 27/12/2011, tendo sido deliberado, congratularmo-nos com a 
aprovação dos diversos documentos que estiveram em análise, bem como o modo ordeiro 
e positivo como decorreu a Assembleia. 
  
Obras na Sede da Junta – Continuam a decorrer as requalificações pretendidas de modo 
a se concluírem a curto prazo. 
  
Intervenções na Freguesia – Está a decorrer a colocação de pedra hexagonal em passeios 
na Rua da Cabreira e a remodelação do mini-campo do Parque de São Bernardo, bem 
como a limpeza no Cemitério. 
  
Gerir e Poupar – Decorreu nesta Junta em parceria com a Fundação Padre Félix e aberto 
à comunidade, sobre à égide da Deco pela Dr.ª Marta Nave, uma sessão de esclarecimento 
no âmbito do Projecto Gerir e Poupar “Faça contas à vida”. Registamos com agrado a 
presença de munícipes que participaram nesta sessão. 
 
43.º Aniversário da Criação da Freguesia – Depois de se proceder a uma detalhada 
análise ao processo, foi aprovado por unanimidade o programa final e tomadas as decisões 
julgadas por convenientes de forma a garantir que tudo possa vir a decorrer positivamente. 
 
Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão das sepulturas 864 do 7.º talhão, 850-A 
do 7.º Talhão e espaço para Capela n.º 17 com a área de 2mX3m= 6m2, respectivamente, a 
favor de Hernâni Nunes das Neves, Maria Lizeta Moniz Almeida Correia e Ana Margarida 
Santos Nunes Patrão Estrela Esteves, residentes nesta Freguesia. 
  
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 
Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e a 
passar. 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta que, 
depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 

 
 
           O Presidente,                    O Secretário,                            O Tesoureiro,     
  
              
     _______________                 ________________            ________________ 
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NÚMERO SETENTA E NOVE 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de Janeiro de dois mil e doze, pelas vinte e uma 
horas e trinta minutos, 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 – Estiveram presentes munícipes os quais 
apresentaram as suas questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por 
convenientes. 
 
43º Aniversário da Criação da Freguesia – Procedeu-se a uma análise final e ao 
modo como decorreram as celebrações. No dia 18/01/2012 - Foi celebrada missa 
na Igreja Paroquial de sufrágio aos Munícipes falecidos, e, no Salão Nobre da Junta 
de Freguesia, decorreu a Sessão Solene, que comportou as Distinções Honorificas 
atribuídas aos dois executantes da Banda de Gaitas São Bernardo, Ana Catarina 
Damas Carvalho e José António Dinis Fernandes que foram agraciados com a 
Medalha de Mérito de Grau Cultural. Procedeu-se também à homenagem atribuída 
aos quatro Ex-Presidentes de Junta de Freguesia de São Bernardo, com a colocação 
na Galeria de Honra da fotografia de cada qual – Srs. Amândio Ferreira Canha 
Júnior, António Maio Ferreira Capela, António Ferreira da Silva e Élio Manuel 
Delgado da Maia. No dia 20/01/2012 - Efectivaram-se as Distinções Honorificas 
com inclusão nos Quadros de Valor e de Excelência a 46 alunos do 1.º, 2.º e 3.º 
Ciclos de São Bernardo, tendo decorrido esta Sessão Educativa no Salão Nobre da 
Sociedade Musical de Santa Cecília. No dia 21/01/2012 - Promoveu-se uma visita 
aberta a toda a comunidade à Ex-Escola Primária, agora Centro Educativo de São 
Bernardo. Neste dia foi inaugurada a Biblioteca Escolar. Após a sua remodelação e 
ampliação, abriu as suas portas aos alunos que no dia 26/09/2011, iniciaram o Ano 
Lectivo. Nestas sessões registamos com agrado a presença do executivo da Câmara 
Municipal de Aveiro na Pessoa do Sr. Presidente Dr. Élio Maia, membros da 
Assembleia de Freguesia, Agrupamento de Escolas de São Bernardo, Presidentes de 
Juntas, Associações e Instituições da Freguesia e imensos munícipes, bem como a 
Directora Regional de Educação do Centro, Dr.ª Cristina Oliveira. Participaram na 
animação Musical e Cultural, o Centro de Animação Comunitária, a Banda de Gaitas 
São Bernardo, Coro Infantil e Orquestra de Cordas da Sociedade Musical Santa 
Cecília, Olga Dadanova e Rosa Edite, autora do Hino da Freguesia. Foi deliberado 
agradecer a todas as entidades e cidadãos, nomeadamente aos jovens 
apresentadores, Vera Liliana e Nuno Leite, pela sua excelente prestação. Registamos 
o modo dignificante e ordeiro, como decorreram estas comemorações.  
  
Calendarização de Máquinas da Câmara Municipal de Aveiro – Registamos a 
recepção do mapa da atribuição de máquinas às Juntas de Freguesias para o Ano de 
2012 no procedimento de diversos trabalhos. 
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Associação Cultural São Bernardo a Cantar – No dia 22 de Janeiro, inserido no 
seu 1.º Aniversário promoveu um espectáculo musical no Salão do Centro Paroquial 
de São Bernardo, tendo esta Junta registado presença. 
 
Recolha de Sangue – No seguimento deste acto a Junta deliberou a pedido da 
Associação de Dadores de Sangue da Mamarrosa “ADASMA” proceder a mais uma 
Recolha de Sangue que irá levar a cabo no dia 12/02/2012 na instalação da Junta. 
  
Trabalhos na Freguesia – Continuam a decorrer na Freguesia diversos trabalhos, 
tais como, assentamento de Pedra do Chão, limpeza de Valetas, nos espaços verdes 
e Cemitério. 
 
Cemitério – Foi deliberado proceder à cedência da sepultura n.º 203, do 2.º talhão 
por troca da sepultura n.º 138, do 1.º talhão, a favor de Manuel dos Santos Júnior, 
conforme documentação apensa ao Processo. 
  
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 
Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e 
a passar. 
 
Nada mais havendo a tratar foi 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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NÚMERO OITENTA 
 

Ao trinta e um dias do mês de Janeiro de dois mil e doze, pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos, 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 – Estiveram presentes munícipes os quais apresentaram as 
suas questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por convenientes. 
 
Águas da Região de Aveiro - ADRA – Estiveram presentes nesta Autarquia dois 
directores, fazendo a apresentação da Empresa, Organização e disponibilizando-se para 
solução de eventuais anomalias. 
  
Ex-Centro de Saúde Mental – No dia 18 de Janeiro de 2012 após denúncia de residentes 
a P.S.P. foi chamada ao local e interceptou dois indivíduos que tentavam furtar caleiras e 
grelhas de água. A P.S.P. tomou conta da ocorrência tendo efectuada a participação. 
  
Intervenções na Freguesia – Foi elaborado um levantamento no que consiste a diversas 
intervenções, nomeadamente, requalificação da Rotunda, junto à Pastelaria Lusitânia, 
colocação de pedra hexagonal em diversas zonas pedonais, poda das palmeiras e 
requalificação de passeios e canteiros de árvores. 
  
Cruz Vermelha Portuguesa – Foi apresentado por esta Instituição a solicitação de um 
Estágio de Integração Sócio-Profissional – Programa Vida e Emprego, pelo período de 9 
meses para o Sr. João Alberto Cardoso dos Santos. Os apoios financeiros serão da 
responsabilidade total do Instituto do Emprego e Formação Profissional. Depois de 
devidamente analisado todo o processo, foi deliberado por unanimidade aceitar o 
protocolo de cooperação.    
 
Cemitério – Foi solicitado pela concessionária da sepultura n.º 969 do 8.º talhão, Maria 
dos Prazeres Mendes da Silva, um averbamento ao Alvará n.º 176, onde autoriza a 
inumação nesta sepultura do Sr. Joaquim Sá e Sousa. Depois de analisado o processo foi 
deliberado proceder ao averbamento. 
  
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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NÚMERO OITENTA E UM 
 

Ao catorze dias do mês de Fevereiro de dois mil e doze, pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos, 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 – Estiveram presentes munícipes os quais apresentaram as 
suas questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por convenientes. 
 

Estrada de São Bernardo – Mais uma vez esta Junta reuniu com a Câmara Municipal de 
Aveiro tendo na sua agenda diversos assuntos e, nomeadamente a requalificação da 
“Estrada de São Bernardo”. A informação que nos foi transmitida é que vai ser elaborado 
concurso para a requalificação deste troço. 
  

Buracos em diversas Ruas – Foi-nos informado que a Câmara Municipal de Aveiro irá 
adjudicar o fornecimento de massa asfáltica para a reposição destes “buracos”. 
  

Intervenções na Freguesia – Continua a requalificação de passeios, e, já foi efectuada a 
poda à Palmeiras. 
  

Sede da Junta – Concluiu-se a pintura de paredes interiores e envernizamento de portas. 
 

Parque de São Bernardo – No espaço destinado ao mini campo de jogos, o qual se 
encontrava em saibro, foi decidido efectuar a colocação de relva, a fim de ficar mais 
acessível a sua utilização. 
 

Cerimónia de Gratidão – Câmara Municipal de Aveiro – No passado dia 26/01/2012, 
no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho, decorreu a cerimónia em título aos 
antigos e actuais Autarcas das Freguesias do Concelho de Aveiro. O Executivo da Junta, o 
Presidente e membros da Assembleia de Freguesia estiveram presentes recebendo a 
distinção atribuída pelo Município. 
 

Recolha de Sangue – No dia 12/02/2012 decorreu nesta Junta a recolha de sangue com a 
colaboração da Adasma, Agrupamento de Escuteiros de São Bernardo e Fundação Padre 
Félix que registou 59 inscrições, 19 adiados e 40 colheitas. 
  

Cemitério – 1.º Foi deliberado proceder à concessão da sepultura n.º 843 do 7.º talhão a 

favor de Maria Alice Silva Barros, residente nesta Freguesia, e, que irá ser liquidada em 4 

prestações. 2.º Foi deliberado proceder à troca da sepultura simples n.º 857-A do 7.º talhão 

pela sepultura dupla n.º 767 do 6.º talhão, conforme documentação do processo. 3.º Foi 

deliberado proceder à troca da sepultura n.º 843 pela sepultura 842 do 7.º talhão, conforme 
documentação de todo o processo. 
  

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e a 
passar. 
 
Nada mais havendo a tratar foi 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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NÚMERO OITENTA E DOIS 
 

Aos vinte e oito dias do mês de Fevereiro de dois mil e doze, pelas vinte e uma 
horas e trinta minutos, 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 – Estiveram presentes munícipes os quais 
apresentaram as suas questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por 
convenientes. 
 
Centro de Animação Comunitária – Este Centro participou no Projecto – 
VIVER A IDADE NAS FREGUESIAS – Baile do Farnel no dia 19 de Fevereiro 
no Teatro Aveirense sob a égide da Câmara Municipal de Aveiro. 
  
Associação de Apoio ao Imigrante – Foi solicitado por esta Associação a 
utilização de espaço nesta Junta para receber imigrantes que desejem votar para 
eleições Presidenciais da Rússia que se realizam no dia 04 de Março de 2012. Foi 
deliberado por unanimidade a cedência pretendida. 
  
Máquinas da Câmara Municipal de Aveiro – No dia 20/02/2012 estiveram na 
Freguesia algumas máquinas que a Câmara disponibilizou para terraplanagem de 
espaço de estacionamento e passeio na Rua Arquitecto Barroca e remoção de 
entulhos. 
  
Trabalhos na Freguesia – Foram analisados os trabalhos que continuam a ser 
efectuados nomeadamente, requalificação de passeios, limpezas de valetas e 
cemitério, bem como pinturas na cave desta Junta. 
  
Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão da sepultura n.º 292 do 2.º talhão 
a favor de Rosa Maria Mendes Ribeiro. 
  
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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NÚMERO OITENTA E TRÊS 
 

Aos doze dias do mês de Março de dois mil e doze, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, 
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 – Estiveram presentes munícipes os quais apresentaram as suas 
questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por convenientes. 
 

Desfile de Carnaval – Em parceria com o Centro Paroquial e Centro Educativo de São 
Bernardo, efectuou-se um desfile tendo incorporado crianças, classe Sénior e o Centro de 
Animação Comunitária que percorreram algumas ruas da Freguesia, no contexto de folia 
carnavalesca. 
  

Assembleia de Freguesia – Foi deliberado propor ao Sr. Presidente que a próxima reunião da 
Assembleia se realize no dia 30 de Abril de 2012, 2.ª Feira, pelas 21,30 horas no Salão Nobre da 
Freguesia de São Bernardo. 
  

Estágio de Integração Sócio-Profissional – Após acordo protocolar entre esta Junta e o 
Instituto de Emprego e Formação Profissional, o Sr. João Alberto Cardoso dos Santos iniciou 
em 12/03/2012 o seu estágio que irá decorrer durante nove meses. 
  

Emprego-Inserção – Após candidatura apresentada ao Centro de Emprego e Formação 
Profissional, solicitando trabalhadores na situação de desempregados subsidiados, esta Junta 
deliberou contratar para trabalho de utilidade pública nas áreas de limpeza, pavimentação, 
requalificação de passeios e feitura de muros, pelo período de 12 meses, as seguintes pessoas: 
Maria Teresa Gomes Ferreira, António Fernando Oliveira e Silva, José Avelino de Magalhães 
Alves, António Fernandes Marques, Carlos Alberto Fernandes da Silva e Anselmo José Calisto 
Oliveira que iniciaram o trabalho no dia 12 de Março de 2012. 
 

Utilização de Via Pública – Continuam a chegar da Câmara Municipal de Aveiro da Divisão 
de Vias e Conservação, pedidos de parecer para intervenções diversas na via pública da 
Portugal Telecom, Adra, EDP, Lusitânia Gás e PT. 
Obviamente que estas intervenções destinam-se a servir munícipes que requisitam estes 
serviços. Esta Junta informa a C.M.A. para que haja compromisso e fiscalização no âmbito da 
requalificação condigna no espaço que utilizam. 
  

Cemitério – Vandalismo e Roubo – No fim-de-semana de 10 e 11 de Março de 2012 na casa 
de banho dos homens foi roubada a torneira do lava-mãos. Além do roubo de uma simples 
torneira também partiram a bacia que tem que ser substituída. Como é um bem de utilidade 
pública foi deliberado proceder à substituição das duas peças. 
 

Fundação Padre Félix – Foi deliberado ceder espaço de 1 sala para a Fundação promover as 
aulas de Dança e Expressão Corporal que visam o desenvolvimento pessoal e social das 
crianças e jovens que acompanham. 
  

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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NÚMERO OITENTA E QUATRO 
 

Aos vinte e sete dias do mês de Março de dois mil e doze, pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos, 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 – Estiveram presentes munícipes os quais apresentaram as suas 
questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por convenientes. 
 

Rua Cega – Zona de Acidentes Rodoviários – Após estudo solicitado à Câmara Municipal 
de Aveiro, foram efectuadas diversas análises, nomeadamente no local no contexto de suprimir 
ou anular os muitos acidentes rodoviários que naquela zona acontecem. A solução que se 
encontra mais objectiva será a colocação de um separador central na curva entre as Ruas da 
Ucha e dos Emigrantes. Para que se possa eventualmente avançar foi deliberado contactar o 
proprietário do terreno agrícola que se encontra nesta zona para a cedência de espaço para o 
efeito. 
  

Obras e trabalhos na via Pública – Em reunião de Câmara Municipal de Aveiro de 
01/03/2012, foi aprovada uma proposta de mudança na instrução dos processos referentes a 
obras e trabalhos na via pública e, que a partir de 15/03/2012 todos os pedidos de autorização 
das obras em título terão que ser instruídos do parecer da respectiva Junta. Foram informadas 
as seguintes entidades; Adra, Vodafone, EDP, Portugal Telecom, Cabovisão, Zon, TV Cabo, 
Lusitaniagás e Optimus. 
  

Agrupamento Escolas São Bernardo – No âmbito do Projecto Direitos Humanos para 
Humanos Direitos no Auditório da Reitoria da Universidade de Aveiro e na presença do 
Presidente do Observatório Internacional dos Direitos Humanos além da sua intervenção, os 
alunos e docentes apresentaram trabalhos realizados no âmbito da dança e música, revelando-
se o lançamento Público do CD DESIGUALDADES. A Junta de Freguesia de São Bernardo 
esteve presente e congratula-se com significativo acontecimento. 
  

Feira de Março - 2012 – A Junta esteve presente nas cerimónias de abertura no dia 
23/03/2012 e registamos com agrado a presença de Empresas desta Freguesia no Stand de 
Exposição dos seus produtos. 
 

21.ª Edição da Feira do Queijo Serra da Estrela de Oliveira do Hospital – A Câmara 
Municipal de Oliveira do Hospital, formalizou convite para receber um Grupo proveniente da 
nossa Freguesia, oferecendo assim uma visita guiada precedida de almoço. A Junta deliberou 
atribuir este convite ao Centro de Animação Comunitária, que comporta a “Classe Sénior”” e 
foi acompanhado pelo Secretário, Henrique da Rocha Vieira, no dia 17/03/2012. O C.A.C. na 
sua maioria, absoluta, ficou imensamente agradecido pelo que visitaram e a forma hospitaleira 
como foram tratados. 
  

Boletim Informativo – Proveniente da recepção económica ou financeira e, no contexto da 
redução de custos, esta Junta deliberou que o Boletim seja emitido trimestralmente.  
  

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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NÚMERO OITENTA E CINCO 
 

Aos três dias do mês de Abril de dois mil e doze, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, 
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 – Estiveram presentes munícipes os quais apresentaram as suas 
questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por convenientes. 
 

Fórum de São Bernardo – Decorreu nesta Junta mais um encontro com os Parceiros deste 
Fórum onde foram abordados temas inerentes à acção social, nomeadamente à criação de 
hortas familiares. A Junta de Freguesia irá promover esforços para a disponibilização de terreno 
para este fim. 
  

Conselho Pastoral – Estiveram presentes três elementos deste Conselho, anunciando e 
convidando a Autarquia para as comemorações dos 25 anos de Sacerdócio do Pároco Luís 
Barbosa. A Junta convidou a Assembleia de Freguesia que se fez representar pelo 1.º Secretário 
Pedro Mónica. Foi deliberado a Junta e Assembleia colaborar em tudo o que esteja ao seu 
alcance. 
  

Assembleia Municipal – A Convite deste órgão, no contexto de apresentar no edifício da 
Assembleia Municipal uma exposição relacionada com os valores da Freguesia de São 
Bernardo, foi deliberado aceder a este trabalho. 
  

Rua Extensão de Saúde – Após vários meses de pedidos e insistências à EDP, finalmente 
foram colocadas oito iluminarias nesta Rua, permitindo assim melhor segurança daquele espaço 
envolvente. 
 

Obras e Trabalhos na Via Pública – Após reunião das Juntas de Freguesia foi deliberado 
criar uma norma para a reposição das intervenções que as diversas entidades pretendam 
efectuar, e, enviar a cada qual para seu cumprimento. 
  

Reunião com as Juntas de Freguesia – O executivo da Câmara Municipal de Aveiro, 
promoveu uma reunião no dia 29/03/2012 no Centro Cultural e de Congressos com as Juntas 
do Concelho de Aveiro, tendo agendado 7 pontos que foram devidamente apresentados e 
analisados. 
 
ANAFRE – Promoveu no dia 31 de Março uma Manifestação Nacional em defesa das 
Freguesias, de caris cultural, etnográfica demonstrativa das raízes, de força e de afirmação das 
potencialidades das Freguesias. A Manifestação decorreu entre o Marquês de Pombal e o 
Rossio, em Lisboa, descendo a Av. da Liberdade de forma ordeira, onde encorpou cerca de 200 
mil pessoas. São Bernardo (Junta e Assembleia) estiveram presentes e fizeram-se acompanhar 
pela Banda de Gaitas da Associação Musical Cultural 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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NÚMERO OITENTA E SEIS 
 

Aos dez dias do mês de Abril de dois mil e doze, pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos, 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 – Estiveram presentes munícipes os quais 
apresentaram as suas questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por 
convenientes. 
 

Contas da Junta de 2011 – Após diversas análises efectuadas em reuniões 
anteriores, as contas referentes ao Ano de 2011 foram aprovadas por unanimidade 
as quais em síntese apresentam os seguintes Valores: 
- Saldo da Gerência anterior ……………  17.161,04 € 
- Total das Receitas ……………………. 159.215,38 € 
- Total das Despesas …………………... 157.247,97 € 
- Saldo para Gerência seguinte …………  19.128,45 € 
Deve manifestar-se o grau de execução orçamental, o que enquadrado num 
constante período de recessão económica, se situa nas Despesas em 53,74% e nas 
Receitas em 54,41%. Estes documentos agora aprovados irão ser remetidos em 
anexo à Convocatória para a próxima Assembleia de Freguesia, agendada para o dia 
30 de Abril de 2012 de forma a permitir uma atenta e atempada análise por parte 
dos respectivos membros. 
  

Inventário Patrimonial – Depois de uma atenta análise foi aprovado por 
unanimidade o Inventário Patrimonial da Freguesia de São Bernardo, o qual vai ser 
remetido para análise da próxima Assembleia de Freguesia. 
  
Relatório sobre o Grau de Observância do Estado de Direito de Oposição – 
No procedimento das análises anteriores foi colocado à aprovação por unanimidade 
o relatório em título, o qual vai ser remetido para análise da próxima Assembleia de 
Freguesia. 
  
Assembleia de Freguesia – Procedeu-se à preparação da próxima Assembleia de 
Freguesia Ordinária do mês de Abril, a qual irá decorrer no dia 30 de Abril de 2012 
a partir das 21,30 horas no Salão Nobre da Junta de Freguesia. 
  
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

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

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

Aos vinte e quatro dias do mês de Abril de dois mil e doze, pelas vinte e uma horas 
e trinta minutos, 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 – Estiveram presentes munícipes os quais 
apresentaram as suas questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por 
convenientes. 
 

Toponímia – N.º 1 de Policia – Proveniente da aprovação do loteamento para a 
Rua Canhas do Marco desta Freguesia, foi deliberado proceder-se à numeração do 
número de Policia a atribuir a cada lote de construção. 
  

As Freguesias vêm às Assembleias – A Convite da Assembleia Municipal, esta 
Junta decidiu aceitar, que durante o plenário da Assembleia que se iniciou em 
23/04/2012 esteja patente nos Passos Perdidos, até à última sessão, uma exposição 
com o retrato historial, cultural e o seu Povo da Freguesia de São Bernardo. 
  
Trabalhos na Freguesia – Na Travessa da Cabreira procedeu-se à criação de 
espaço pedonal em colaboração com o Munícipe que cedeu espaço para o efeito.  
Na Rua Cega continuam as requalificações das caldeiras das árvores, devido ao 
levantamento da pedra da calçada provocado pelas raízes das árvores.  
Na Rua Cega entre as Ruas dos Emigrantes e Ucha do lado oposto foi colocada 
pedra exagonal na zona demarcada de passeios.  
Foram rectificadas as sarjetas das águas pluviais. 
No cemitério foi deliberado a criação de 16 sepulturas no talhão n.º 7. 
Procedeu-se à limpeza de sarjetas e manutenção de espaços verdes em toda a 
Freguesia. 
  
 

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

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

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

Aos oito dias do mês de Maio de dois mil e doze, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, 
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 – Estiveram presentes munícipes os quais apresentaram as suas 
questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por convenientes. 
 

Assembleia de Freguesia – Realizou-se no dia 30 de Abril a sessão Ordinária da Assembleia 
de Freguesia de São Bernardo, tendo sido deliberado, congratularmo-nos com a aprovação e 
análise de diversos documentos que fizeram parte da ordem de trabalhos, bem como o modo 
ordeiro e positivo como decorreu a Assembleia. 
  
Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de São Bernardo – Em 23 de Abril/2012 
reuniu este Conselho em título, tendo a ordem de trabalhos registado quatro pontos. Referimos 
o ponto 4 que registou a Emissão de Parecer sobre Agregação do Agrupamento de Escolas de 
São Bernardo. Após análise minuciosa dos diversos Conselheiros presentes nesta reunião, foi 
deliberado por unanimidade o Conselho apresentar o seu parecer favorável à proposta 
veiculada nesta reunião por um dos responsáveis da Autarquia e que reflecte a posição da 
Câmara Municipal de Aveiro – Não agregação do Agrupamento de Escolas de São Bernardo, 
com integração do ensino secundário. 
  

Encontro com as Juntas de Freguesia – Reuniram no dia 02/05/2012 as Juntas de 
Freguesia do Concelho de Aveiro para avaliar o processo das Agregações dos Agrupamentos 
de Escolas. Após diversos pareceres e análises, foi decidido defender a proposta apresentada 
pela Câmara Municipal de Aveiro perante as entidades envolvidas. 
 

Agregação de Agrupamentos de Escolas – No dia 02/05/2012, pelas 18 horas o Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de Aveiro e o Sr. Vereador da Educação reuniram com todos 
os Directores de Agrupamentos e Juntas de Freguesia. Pelo Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Aveiro foi apresentado todo o processo e a proposta da Câmara Municipal de 
Aveiro que recai em dois Agrupamentos para a “Cidade” e os restantes ficam como estavam, e, 
São Bernardo com inclusão do 12.º Ano. Foram apresentadas diversas sugestões, pelos 
Agrupamentos, porém a Directora do Agrupamento de São Bernardo Dr.ª Glória Leite 
defende a proposta apresentada pela Câmara Municipal de Aveiro e que está integralmente 
disponível para de imediato receber o ensino Secundário (12.º Ano). Posto isto, ficou a Câmara 
Municipal de Aveiro de analisar todas as sugestões e à posterior emitir o seu parecer. 
 

Trabalhos na Freguesia – Continua o assentamento de pedra em passeios e requalificação de 
caldeiras na Rua Cega, bem como as fundações em novos espaços para sepulturas no 
Cemitério, limpeza de sarjetas e limpeza de valetas. 
 

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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NÚMERO OITENTA E NOVE 
 

Aos quinze dias do mês de Maio de dois mil e doze, pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos, 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 – Estiveram presentes munícipes os quais apresentaram as 
suas questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por convenientes. 
 

Sessão Solene do dia do Município 11 de Maio de 2012 – A Freguesia participou nesta 
Sessão, bem como no dia 12 de Maio, dia da Padroeira da Cidade – Princesa Santa Joana, 
na Missa Solene e Procissão. 
  

25.º Aniversário de Sacerdócio – O Pároco da nossa Freguesia Sr. Padre Luís Barbosa, 
comemorou o aniversário em título. A Junta de Freguesia fez-se representar nas cerimónias 
e eventos realizados. Registamos com agrado, o civismo e o modo participativo dos 
munícipes, Associações e demais intervenientes que se envolveram no ato. A Junta de 
Freguesia partilhando no 25.º Aniversário entregou uma lembrança ao Sr. Padre Luís 
Barbosa. Uma imagem de Cristo reproduzido em madeira. 
  

Encontro com as Juntas de Freguesia – Reuniram no dia 02/05/2012 as Juntas de 
Freguesia do Concelho de Aveiro para avaliar o processo das Agregações dos 
Agrupamentos de Escolas. Após diversos pareceres e análises, foi decidido defender a 
proposta apresentada pela Câmara Municipal de Aveiro perante as entidades envolvidas. 
 

Reunião Geral de Voluntariado – Promovida pela Fundação Padre Félix, decorreu nesta 
Junta uma reunião geral de voluntários da Paróquia no dia 09 de Maio o dia 02/05/2012, 
tendo agendado assuntos relacionados com a acção social. 
 

Buracos nas Ruas – São Bernardo – Foi enviado email ao Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Aveiro, alertando mais uma vez para a situação perigosa em que se encontram 
diversas Ruas da Freguesia, ou sejam existência de “buracos” que se tornam perigosos para 
toda a circulação rodoviária. 
 
Trabalhos na Freguesia – Decorrem trabalhos de colocação de pedra em diversos 
passeios, criação de sepulturas no cemitério, limpeza de valetas e jardinagem. 
 
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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NÚMERO NOVENTA 
 

Aos vinte e nove dias do mês de Maio de dois mil e doze, pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos, 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: 
 

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

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

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

Orçamento Participativo – No contexto de apresentação e esclarecimento deste 
orçamento em título e conforme programação pela Câmara Municipal de Aveiro decorreu 
nesta Junta de Freguesia no dia 18 de Maio pelas 21,30 horas uma sessão aberta à 
comunidade, pelo Coordenador Técnico do Projeto OP Aveiro Dr. Paulo Pinto. Os 
presentes ouviram e pediram esclarecimentos para ultrapassar as dúvidas que cada qual 
apresentou. No âmbito geral, pelo coordenador foram dados todos os pertinentes 
esclarecimentos. Houve também vontade expressa da parte dos presentes de formular a 
apresentação de projetos para a própria Freguesia. 
  

Centro Paroquial de São Bernardo – No decorrer do 40.º Aniversário, foram levadas a 
efeito pelo Centro Paroquial um conjunto de iniciativas reportando os 40 anos ao serviço 
da comunidade, nomeadamente uma exposição de fotografias, convívio aberto a toda a 
comunidade e também a visita do Sr. Diretor do Centro Distrital da Segurança Social, Dr. 
Santos Sousa, Reverendíssimo Bispo de Aveiro D. António Francisco a Sr.ª Vereadora da 
Câmara Municipal de Aveiro da Ação Social Dr.ª Teresa Christo. A Freguesia esteve 
presente através do Presidente da Assembleia de Freguesia e do executivo da Junta de 
Freguesia. 
  

Circolândia – No período de 12 a 27 de Junho de 2012, foi solicitado espaço para a 
realização de espetáculos deste Circo. Foi deliberado a ocupação do tereno anexo ao Ex-
Centro de Saúde Mental para este efeito. 
 

Agrupamento de Escolas de São Bernardo – Foi solicitado por um Grupo de docentes 
da EB 2,3 de São Bernardo um plenário para esclarecer o desenvolvimento do processo das 
Agregações de Agrupamentos, e, em particular o de São Bernardo. Para prestar os 
esclarecimentos pretendidos estiveram presentes a Diretora do Agrupamento, o Conselho 
Geral da EB 2,3, o Vereador da Câmara Municipal de Aveiro da área da Educação e o 
Presidente da Junta de Freguesia de São Bernardo. Apresentados os devidos 
esclarecimentos solicitados a reunião continuou para a definição de uma proposta a 
apresentar ao Conselho Geral do Agrupamento. 
 

Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão das sepulturas n.ºs 842-A do 7.º talhão a 
favor de Maria Manuela Ribeiro Monteiro e 849 do 7.º talhão a favor de Maria José Sousa 
Nunes. 
 

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 Ata que, 
depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
               O Presidente,                              O Tesoureiro,       
           
      _________________                                    ________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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NÚMERO NOVENTA E UM 
 

Aos doze dias do mês de Junho de dois mil e doze, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, 

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 Ata da última reunião. 
 

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

Máquinas da Câmara – Na semana de 14 a 18 de Maio de 2012, a Câmara disponibilizou 
algumas para serviços de limpeza e manutenção na Freguesia, nomeadamente em Ruas Rurais. 
  

Lançamento do Livro “Labirinto de Palavras” – A Freguesia esteve no lançamento do 
Livro em título que teve lugar na Biblioteca da Escola Secundária Dr. Mário Sacramento, sendo 
a sua autora Dr.ª Conceição Oliveira, munícipe desta Freguesia e 2.ª Secretária da Assembleia 
de Freguesia de São Bernardo. Foi deliberado manifestar o nosso contentamento e 
reconhecimento pela obra apresentada e que nos apraz registar. 
  

Rádio Soberania – No dia 03 de Junho de 2012 no espaço arborizado e Campo de Futebol da 
Aldeia Desportiva, a Rádio em título realizou o Convívio dos seus ouvintes. A Freguesia 
colaborou bem como o Centro Desportivo de São Bernardo, e a Rádio Soberania reconheceu e 
agradeceu. 
 

Serviços Municipalizados – Foi enviado por estes serviços o mapa anual/2012 de Varredura 
Mecânica e de Brigada de Limpeza que interfere em alguns pontos da Freguesia. 
 

ATL-Centro Estudos de São Bernardo – Em colaboração com a Divisão de Trânsito da 
Câmara Municipal de Aveiro foi elaborado um estudo para proteção de entrada e saída do 
ATL, tendo em atenção uma entrada em rampa para garagens do prédio (Rua António Farela). 
Os serviços da Câmara Municipal de Aveiro irão providenciar no seu feito. 
 

Buracos nas Ruas da Freguesia – Estas correções de piso “asfalto” são da responsabilidade 
da Câmara Municipal de Aveiro. Atendendo a que alguns buracos, nomeadamente na Estrada 
de São Bernardo, Rua do Forno, Rua Anselmo Neto, estavam a causar prejuízos aos utentes, e, 
como não há perspetivas de a Câmara Municipal de Aveiro proceder à sua requalificação, esta 
Junta deliberou proceder ao seu enchimento com cimento.  
 

21.º Passeio Anual – Terceira Idade – Após análise para efetivar este Passeio anual dedicado 
à classe Sénior foi deliberado apresentar algumas propostas de itinerário. 
 

496.º Aniversário da Freguesia de Requeixo – A convite desta Freguesia foi deliberado a 
Junta de São Bernardo fazer-se representar mas comemorações que decorreram nos dias 01,02 
e 03 de Junho, pelo Tesoureiro Júlio Vasconcelos Oliveira. 
 

Conselho Municipal de Segurança – Decorreu no dia 06 de Junho de 2012 mais uma 
reunião na Câmara Municipal de Aveiro, presidida pelo Sr. Vice-Presidente Eng.º Carlos Santos 
tem em análise os pontos da Ordem de Trabalhos. A Junta esteve presente na pessoa do 
Tesoureiro Júlio Oliveira. 
 

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 Ata que, depois 
de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 

             O Presidente,                     O Secretário,                           O Tesoureiro,       
           
  
     _________________              ________________          ________________ 
_________________________________________________________________________ 
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NÚMERO NOVENTA E DOIS 
 

Aos dezanove dias do mês de Junho de dois mil e doze, pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos, 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 Ata da última reunião. 
 
Período aberto ao Público – Estiveram presentes munícipes os quais apresentaram as 
suas questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por convenientes. 
 
Rua da Ucha – Através de convocatória solicitando aos munícipes desta Rua, 
compareceram no dia 19 de Junho nesta Junta para esclarecimentos e pareceres da eventual 
colocação de sentido único ao trafego rodoviário, registou-se a presença de dois moradores 
e depois de analisada, principalmente a segurança rodovia os presentes apoiam a colocação 
de sentido único. 
  
Dia da Comunidade Paroquial de São Bernardo – No dia 17 de Junho de 2012, a 
Paróquia comemorou o dia em título na zona da Aldeia Desportiva, tem sido celebrada 
Missa Campal, seguido de almoço convívio e diversões culturais. O Centro Desportivo de 
São Bernardo e a Junta colaboraram neste evento. 
  
Agarrados ao BTT Clube – Decorreu no dia 17 de Junho 2012 a 2.ª Edição BTT – Rota 
da Mamoa que esta Associação promoveu, tendo uma participação de 400 BTTistas. Este 
evento decorreu ultrapassando as expectativas positivas da organização. Registe-se também 
o ato de solidariedade por esta Associação ter doado a totalidade das inscrições em favor da 
Menina Lara para ajudar os tratamentos em Cuba. 
  
Grupo Cultural São Bernardo a Cantar – A convite da Rádio das Beiras ao Grupo em 
título foi-lhes concedido uma entrevista para divulgação do seu trabalho musical. Em apoio 
ao grupo Cultural a Junta ofereceu à Rádio das Beiras 1 Livro – São Bernardo 50 Anos de 
Vida, 1 Guião e uma Resenha Histórica e Geográfica da Freguesia sendo a portadora a 
Presidente do Grupo Dna Helena Simaria. 
 
Trabalhos na Freguesia – Continuamos a desempenhar serviço de limpeza de bermas e 
valetas, colocação de pedra em passeios, manutenção do Cemitério e Parque de São 
Bernardo. 
 
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 
Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e a 
passar. 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Ata que, 
depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
             O Presidente,                     O Secretário,                           O Tesoureiro,       
           
  
     _________________              ________________          ________________ 
 
 
______________________________________________________________________ 

Junta de Freguesia de São Bernardo – Ata n.º 92 de 19 de Junho de 2012 – Pág. 1 



 
NÚMERO NOVENTA E TRÊS 

 
Aos três dias do mês de Julho de dois mil e doze, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, 
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 Ata da última reunião. 
 

Período aberto ao Público – Estiveram presentes dois munícipes que apresentaram as 
suas questões, tendo a Junta registado e prestados os esclarecimentos tidos por 
convenientes. 
 

Assembleia de Freguesia – Procedeu-se a uma análise ao modo como decorreu a 
Assembleia de Freguesia realizada a 26 de Junho de 2012, tendo sido deliberado 
congratularmo-nos positivamente com o modo como a mesma decorreu. 
  

21.º Passeio Anual – 3.ª Idade – Foram analisadas várias propostas do local a visitar, 
tendo sido deliberado que o passeio a realizar no próximo dia 02 de Agosto de 2012 será à 
Cidade de Guimarães – “Cidade Mundial da Cultura”. Foi também deliberado que o 
Tesoureiro Júlio Oliveira acompanhe e coordene este passeio. Foi deliberado solicitar 
orçamento a três empresas de transportes rodoviários “autocarros” para efetivarem o 
serviço ocasional, conforme itinerário prescrito. 
  

Buracos no asfalto – Foi deliberado comunicar à Câmara Municipal de Aveiro o buraco 
no asfalto na Rua da Cabreira, por ser altamente perigoso. 
  

Proposta de Nomes de Ruas – A Câmara Municipal de Aveiro através do seu ofício 7473 
de 23/06/2012, solicita à Junta se existem arruamentos da Freguesia que necessitem de 
atribuição de nomes de diversas personalidades, conforme sugerido na reunião da 
Comissão Municipal e aprovado na reunião do Executivo de 21 de Junho de 2012. Após 
análise, foi deliberado informar que na Freguesia não existem arruamentos disponíveis para 
o desejado. 
 

Rua Dr. Girão Pereira – Após diversas reclamações e depois de um levantamento ao local 
com técnicos da Câmara Municipal de Aveiro, conclui-se que as árvores existentes naquela 
Rua, lado Norte, são de grande porte, danificam os passeios, os muros de vivendas e os 
cabos elétricos estão envolvidas na sua ramagem. Consultámos todos os residentes através 
de ofício, e, todos são unânimes no seu abate, predominando à posterior a plantação de 
novas árvores de pequeno porte. 
 

Abrigo de Autocarro – Foi deliberado solicitar à Câmara Municipal de Aveiro a 
deslocação de um abrigo de autocarro mais para Norte no final da Rua Cega em virtude do 
existente não permitir a passagem do peão naquela área. 
  

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 Ata que, 
depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
             O Presidente,                     O Secretário,                           O Tesoureiro,       
           
  
     _________________              ________________          ________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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NÚMERO NOVENTA E QUATRO 
 

Aos dez dias do mês de Julho de dois mil e doze, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, 
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 Ata da última reunião. 
 

Período aberto ao Público – Estiveram presentes três munícipes que apresentaram as suas 
questões, tendo a Junta registado e prestados os esclarecimentos tidos por convenientes. 
 

Recolha de Sangue – Nesta Autarquia decorreu no passado dia 08/07/2012 uma Recolha de 
Sangue, em colaboração com a ADASMA, Agrupamento de Escuteiros de São Bernardo, 
Fundação Padre Félix e Instituto Português do Sangue/Coimbra, tendo-se registado 30 
recolhas e 8 adiadas. 
  

Período de Férias – Foi deliberado articular com os serviços administrativos de limpeza e 
conservação o período de férias a que cada qual tem direito, mantendo os serviços no seu ativo. 
  

Rua Dr. Girão Pereira – Dando seguimento ao abate de árvores, estivemos no local depois da 
concordância dos residentes da zona com o Sr. Eng.º Felgueiras (D.S.U.) recolhendo 
fotografias para acompanhar o processo. 
  

Redes de Baliza – Foi deliberado solicitar à Câmara Municipal de Aveiro a cedência de um 
par de Redes de baliza para o Mini-Campo do Parque de São Bernardo. Foram concedidas pela 
Câmara e a curto prazo irão ser colocadas. 
  

Festival “A Casinha de chocolate” – Decorreu no passado dia 8 no Teatro Aveirense o 
espetáculo em título da responsabilidade da Sociedade Musical de Santa Cecília. Espetáculo de 
Dança digno de registo, onde incorporou crianças Jovens e adultos da Escola de Música da 
Coletividade Santa Cecília. A Junta participou neste evento. 
  

Boletim Informativo – Conforme calendarização prevista o Boletim Informativo foi 
distribuído no passado fim de semana. Foi feita uma análise ao seu conteúdo e distribuição. 
 

21.º Passeio Anual da 3.ª Idade – Foi deliberado abrir o período de inscrição para os 
munícipes no período de 9 a 13 de Julho, na Sede da Junta. Após consulta de custos de 
transportes a três empresas, foi deliberado aceitar o orçamento da Auto Viação Aveirense pelo 
custo mais baixo. 
 

Centro de Animação Comunitária – Decorreu no passado dia 29 de Junho o espetáculo 
“Sessões”, referente ao encerramento das suas atividades Séniores, no salão da Junta de 
Freguesia. Prestaram a sua colaboração musical a Fundação Padre Félix “Crescer a Dançar”, a 
Escola EB 2, 3 de São Bernardo “CD-Desigualdades” e a Sociedade Musical Santa Cecília” 
Grupo de Violinos”. Registamos com agrado a forma positiva como decorreu o encerramento 
das atividades do Centro de Animação Comunitária. 
 

Forum de São Bernardo – Decorreu nesta Junta de Freguesia no dia 4 de Julho de 2012 mais 
uma reunião na presença dos representantes das instituições e conselheiros que compõem este 
quadro, onde foram analisados diversos casos referentes à Ação Social. 
 

Trabalhos na Freguesia – Decorrem diversos serviços de limpezas, bem como na Rua Dr. 
Girão Pereira junto à EB 2, 3 a requalificação de zona pedonal proveniente de levantamento de 
piso pelas raízes de árvores. 
 

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e a passar. 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Ata que, depois 
de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
             O Presidente,                     O Secretário,                           O Tesoureiro,       
            
     _________________                  ________________          ________________ 
_________________________________________________________________________ 
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NÚMERO NOVENTA E CINCO 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de Julho de dois mil e doze, pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos, 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 Ata da última reunião. 
 

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

Aviso n.º 2/2012 GTF-Defesa da Floresta Contra Incêndios – Após a receção do 
Aviso em título, recebido a 12 de Julho de 2012 afixado na Junta de Freguesia e demais 
lugares públicos, o edital que proíbe a queima de mato, realizar fogueiras etc., no período 
de 01 de Julho até 30 de Setembro de 2012. 
  
Estacionamento abusivo – É com bastante preocupação que assistimos ao 
estacionamento de veículos nos passeios e passadeiras, causando estragos nos passeios, nos 
edifícios e essencialmente prejudica a circulação de peões que têm que utilizar a Rua para 
prosseguir o seu destino. Neste sentido a Junta deliberou criar um “dístico” para colocar no 
vidro da viatura chamando a atenção do Sr. Condutor para a ilegalidade. 
  
21.º Passeio Anual da 3.ª Idade – Foi devidamente analisado todo o processo do passeio 
em título no propósito de que tudo corra o melhor possível. A visita destina-se à Cidade de 
Guimarães com o Galardão de Cidade Europeia da Cultura/2012. Solicitámos à Câmara 
Municipal de Guimarães, indicação dos locais de interesse a visitar pelos nossos Munícipes. 
Prontamente nos foram indicados os locais de interesse a visitar e a visita será efetuada pela 
Senhora Emília Cunha.  
 

Parque de São Bernardo – No contexto de melhorar as condições de utilização do 
Parque nomeadamente no Mini-Campo desportivo foram colocadas vedações com rede e 
tubo galvanizado atrás das balizas para evitar que as bolas usurpem terrenos vizinhos. Nas 
balizas foram colocadas redes novas. 
  

Reforço de Sinalização Rodoviária – Foi solicitado à Divisão de Trânsito da Câmara 
Municipal de Aveiro uma visita ao local na perspetiva de se conseguir evitar 
estacionamentos abusivos e acidentes, nomeadamente na Travessa Estrada de São 
Bernardo e Cruzamento das Ruas dos Emigrantes e 1.º de Janeiro. 
  

Requalificação de Passeios – Continua o trabalho de requalificação de passeios na Rua 
Dr. Girão Pereira (EB 2,3) proveniente de levantamento de piso pedonal provocado pelas 
raízes das árvores existentes. 
 

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 Ata que, 
depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
             O Presidente,                     O Secretário,                           O Tesoureiro,       
            
     _________________             ________________          ________________ 
_____________________________________________________________________ 
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NÚMERO NOVENTA E SEIS 

 

Aos trinta e um dias do mês de Julho de dois mil e doze, pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos, 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 Ata da última reunião. 
 

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

Reuniões de Junta – Após apresentação de diversas sugestões, foi deliberado que as 
reuniões semanais do executivo da Junta continuem a ser públicas e Às 3ªs feiras, mas no 
horário das 18.00h às 20.00 horas, com início a 7 de Agosto de 2012. De forma a permitir o 
maior contacto possível dos cidadãos com o órgão executivo, após marcação, o horário de 
atendimento será o seguinte: 
- Presidente – às 2ªs feiras das 15.00 h às 18.00 horas; 
- Secretário – às 4ªs feiras das 19.00 h às 20.00 horas; 
- Tesoureiro – às 5ªs feiras das 19.00 h às 20.00 horas. 
  
Parque de São Bernardo – Concluída a colocação de 135m2 de rede de nylon na parte 
posterior das balizas do mini-campo, foi deliberado agradecer, através de ofício, a oferta da 
rede ao munícipe Sr. Torcato Pericão. 
 

FARAV 2012 – Decorreu no dia 27 de Julho de 2012 a cerimónia de abertura da Feira de 
Artesanato de Aveiro, este ano no Cais da Fonte Nova, e que irá decorrer até ao dia 5 de 
Agosto de 2012. A Junta de Freguesia fez-se representar pelo Presidente, José António. 
  
Banda de Gaitas de São Bernardo – A Associação Musical e Cultural de São Bernardo 
participou com a Banda em título em mais um campeonato de Bandas de Gaita que 
decorreu nos dias 28 e 29 de Julho de 2012 no país vizinho – Espanha – Manzaneda – 
Ourense/Galiza. Foi apresentado no dia 26 de julho de 2012 convite para a Junta se fazer 
representar, porém devido a compromissos já assumidos, não foi possível a nossa presença. 
Também foi solicitado pela Associação uma comparticipação monetária para transporte da 
deslocação. Neste momento não é possível qualquer apoio financeiro devido às 
dificuldades com que esta Junta se depara.  
 

Reunião Executivo Câmara Municipal de Aveiro/ Juntas de Freguesia – A convite 
da Câmara Municipal de Aveiro decorreu uma reunião com todas as Juntas de Freguesia, 
no Centro Cultural e de Congressos, sala n.º 3, tendo em agenda dois pontos: Remodelação 
dos transportes coletivos e Programa municipal de promoção de acessibilidade. 
Sobre estes pontos foram prestados os esclarecimentos tidos por convenientes. 
 

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 Ata que, 
depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
             O Presidente,                     O Secretário,                           O Tesoureiro,       
            
     _________________             ________________          ________________ 
_____________________________________________________________________ 
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NÚMERO NOVENTA E SETE 
 

Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e doze, pelas dezoito horas, reuniu a Junta de 
Freguesia de São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira e 
o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos: 
 
Falta – Foi justificada a falta dada pelo Secretário, Henrique da Rocha Vieira. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Ata da última reunião. 
 
Período aberto ao Público – Estiveram presentes três munícipes que apresentaram as 
suas questões, tendo a Junta registado e prestado os esclarecimentos tidos por 
convenientes. 
 
21º Passeio Anual da Terceira Idade – No passado dia 2 de agosto de 2012 decorreu o 
passeio-convívio direcionado à classe sénior de São Bernardo e que se direcionou à cidade 
de Guimarães – “Capital Europeia da Cultura”. Após solicitação à Câmara Municipal de 
Guimarães, através do gabinete de turismo, prestou a assistência requerida, tendo 
disponibilizado uma guia que acompanhou os 157 munícipes desta Freguesia na visita aos 
principais locais de interesse. O tesoureiro, Júlio Oliveira, foi coordenador responsável e a 
análise transmitida da forma como decorreu todo o passeio nomeadamente a visita foi de 
contento da generalidade dos utentes. Registamos também o depoimento de alguns 
séniores que pessoalmente nos transmitiram a sua satisfação. Foi deliberado agradecer à 
Câmara Municipal de Guimarães e aos Srs. José Maia e Carlos Gaspar pelo apoio prestado 
neste ato. 
  
Fonte Rio do Neto – Proveniente da tentativa de roubo das grelhas de ferro que 
contemplavam as saídas de água e passeios no interior junto aos tanques de lavar, fomos 
obrigados a substituí-las por tubagem de plástico. 
 

Trabalhos na Freguesia – Decorrem os trabalhos de manutenção, limpeza de bermas, 
rega de espaços verdes e floreiras. 
  
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 Ata que, 
depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
             O Presidente,                     O Secretário,                           O Tesoureiro,       
            
     _________________             ________________          ________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
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NÚMERO NOVENTA E OITO 
 

Aos catorze dias do mês de agosto de dois mil e doze, pelas dezoito horas, 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 Ata da última reunião. 
 
Período aberto ao Público – Estiveram presentes munícipes, os quais apresentaram as 
suas questões, tendo a Junta registado e prestado os esclarecimentos tidos por 
convenientes. 
 
Piso em mau estado – Foi elaborado um levantamento das Ruas da Freguesia que se 
encontram “esburacadas”, degradadas no piso, a necessitarem de requalificação. Foi 
enviado à Câmara Municipal de Aveiro uma relação das referidas Ruas. 
  
Substituição do Presidente – Foi deliberado por unanimidade que o Secretário desta 
autarquia, Henrique da Rocha Vieira substitua o Presidente, José António Tavares Vieira 
no período de 26 de Agosto a 2 de Setembro de 2012, por este se encontrar ausente da 
Freguesia, conforme previsto na Lei. 
 
Trabalhos na Freguesia – Os trabalhos de manutenção, limpeza, rega em espaços verdes, 
limpeza de bermas, valetas e caixas de águas pluviais, continuam a ser executados. 
  
Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão da sepultura n.º 174 do 2º talhão a favor 
de Maria Ermelinda Martins Oliveira, reside na Rua Padre Américo n.º 53 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 Ata que, 
depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
             O Presidente,                     O Secretário,                           O Tesoureiro,       
            
     _________________             ________________          ________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
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NÚMERO NOVENTA E NOVE 
 

Aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e doze, pelas dezoito horas e trinta 
minutos, 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 Ata da última reunião. 
 
Período aberto ao Público – Estiveram presentes munícipes, os quais apresentaram as 
suas questões, tendo a Junta registado e prestado os esclarecimentos tidos por 
convenientes. 
 
Festejos em honra do Padroeiro São Bernardo – Este ano, os festejos em título 
incidiram só na parte religiosa. A Junta colaborou no âmbito de licenças e também na 
incorporação da Procissão. 
  
Reforço de sinalização rodoviária – Após consulta à Divisão de Trânsito, na pessoa do 
Sr Engenheiro Nelson, foi deliberado que no cruzamento das Ruas - Emigrantes e Primeiro 
de Janeiro - seja colocado o STOP no chão e, na Travessa da Estrada de São Bernardo seja 
colocada tarja amarela em toda a sua extensão. Os serviços da Câmara Municipal de Aveiro, 
DSU, irão proceder nesse trabalho 
 
Máquinas da Câmara - DSU – A pedido da Srª Eng.ª Ana Margarida, foi deliberado 
ceder à troca da semana em que as máquinas são destinadas à nossa Freguesia para 
efetuarem diversos trabalhos. Assim só virão na semana de 17 a 21 de Setembro de 2012. 
  
Manutenção na Freguesia – A Junta continua a proceder à limpeza de valetas, caixas 
pluviais, espaços verdes, Cemitério e Parque de São Bernardo. 
 

Cemitério – Foi deliberado proceder ao alargamento das sepulturas n.º 165 e 170 do 2º 
talhão, a favor de Rosa Gonçalves Vieira Duarte, de 0.65m para 0.80m de largura. 
 
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 Ata que, 
depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
             O Presidente,                     O Secretário,                           O Tesoureiro,       
            
     _________________             ________________          ________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
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NÚMERO CEM 
 

Aos onze dias do mês de setembro de dois mil e doze, pelas dezoito horas e trinta minutos, 
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 Ata da última reunião. 
 
Período aberto ao Público – Estiveram presentes munícipes, os quais apresentaram as 
suas questões, tendo a Junta registado e prestado os esclarecimentos tidos por 
convenientes. 
 
Abatimento de Piso – Efetuou-se um levantamento de abatimento de piso proveniente 
das intervenções efetuadas pela Adra, Zon, TV Cabo, Lusitânia Gás, EDP e Telecom e 
transmitir a cada entidade que reponham estas anomalias. 
  
Máquinas da Câmara Municipal de Aveiro-DSU – Após solicitação da Junta de 
Freguesia de Santa Joana, procedeu-se à troca de semana para a vinda das máquinas, as 
quais estiveram na nossa Freguesia na semana transata de 03 a 07/09/2012, efetivando 
serviços de limpeza de bermas em estradas rurais, remoção de inertes e limpeza e 
remodelação de um espaço público na Estrada de São Bernardo, junto à Ourivesaria 
Confiança. Procedeu-se também à remodelação do espaço ajardinado e passeio de Fonte 
do Rio Neto, bem como à intervenção na captação de água para a Fonte que já não deitava. 
 
Roubo de Grelhas – Através de email informámos a Câmara Municipal de Aveiro e a 
P.S.P. de Aveiro sobre mais furtos em grelhas de águas pluviais e de saneamento. 
 
Assembleia de Freguesia – Foi deliberado propor ao Sr. Presidente que a próxima 
reunião da Assembleia se realize a 25 de Setembro de 2012, 3.ª Feira pelas 21,30 horas, no 
Salão Nobre da Freguesia de São Bernardo. 
  
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

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

Aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e doze, pelas dezoito horas e trinta minutos, 
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 Ata da última reunião. 
 

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

Assembleia de Freguesia – Procedeu-se à preparação da próxima Assembleia de Freguesia 
ordinária do mês de Setembro que irá decorrer a 25 de Setembro de 2012 a partir das 21,30 no 
Salão Nobre da Junta de Freguesia. 
 

Remuneração do Presidente da Junta – Foi proposto pelo Presidente da Junta de Freguesia 
de São Bernardo, José António Tavares Vieira a passagem do seu vencimento de tempo inteiro, 
para meio tempo, a partir de 01 de Outubro de 2012, evocando as dificuldades financeiras da 
Autarquia. O que foi aprovado pelos restantes membros autárquicos do executivo.  
  

Centro de Animação Comunitária – Foi deliberado convidar todos os elementos deste 
Centro para um encontro nesta Junta no dia 24/09/2012, no contexto de ouvir a sua posição 
para continuação das suas atividades. 
  

Levantamento em diversas áreas – Foi deliberado efetuar um levantamento na Freguesia da 
existência real de Associações e Instituições que suportam as áreas de desporto, música, cultura, 
saúde social/educação, sócio-religioso, empresas comerciais e industriais. 
 

Associação Musical e Cultural São Bernardo – No dia 16/09/2012 a Associação em título 
promoveu uma cerimónia de Distinção e Reconhecimento a dois cidadãos Franceses, M. 
Herbet Farrugia e Remi Farrugia que ao longo dos anos dedicaram em prol desta Associação 
em benefício e na defesa do desenvolvimento técnico e artístico na valência da percussão. A 
Junta de Freguesia fez-se representar com muito agrado, neste prestigioso ato e sentido de 
reconhecimento e agradecimento. 
 

31.º Aniversário do Grupo Etnográfico e Cénico das Barrocas – A convite deste grupo em 
título, a Freguesia fez-se representar no espetáculo comemorativo que decorreu no Teatro 
Aveirense no dia 16/09/2012 e que registamos com satisfação. 
 

Ex-Centro de Saúde Mental – Devido à ocupação indevida de pessoas nestas degradadas 
instalações, e, após contatos com a Ação Social da Câmara Municipal de Aveiro e Comando da 
P.S.P., a própria P.S.P. efetuou uma visita ao local sensibilizando os ocupantes identificados de 
que não podem permanecer no local. Foi remetido pela P.S.P. um relatório fotográfico da 
ocupação do imóvel. 
 

Reorganização Administrativa das Freguesias-Lei 22/2012 de 30 de Maio de 2012 – Foi 
aprovado por unanimidade pelo executivo desta Junta um PARECER que irá ser remetido à 
próxima Assembleia de Freguesia a realizar no dia 25/09/2012, para apreciação, discussão e 
deliberação sobre a Reorganização em título – Agregações de Freguesias -.  
 

Cemitério – Foi deliberado proceder ao alargamento da sepultura n.º 149 do 1.º talhão a favor 
de Maria da Conceição Vieira Silva Lopes de 0,60 para 0,80 m de largura.  
  

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 Ata que, depois 
de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 

                 O Presidente,                     O Secretário,                          O Tesoureiro,           
  
        _________________              ________________          ________________ 
_________________________________________________________________________ 
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NÚMERO CENTO E DOIS 
 

Aos nove dias do mês de outubro de dois mil e doze, pelas dezoito horas e trinta minutos, 
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 Ata da última reunião. 
 

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

Assembleia de Freguesia – Procedeu-se a uma análise ao modo como decorreu a Assembleia 
de Freguesia realizada a 25 de Setembro de 2012, tendo sido deliberado congratularmo-nos 
positivamente com o modo como a mesma decorreu. Referencia-se o ponto 5 – Agregações de 
Freguesias, que após apresentação de PARECER que originou a análise e discussão do ponto 
5, foi votado por unanimidade a recusa da Agregação da Freguesia de São Bernardo. 
  
Agradecimento – Foi deliberado agradecer através de ofício ao munícipe Sr. Manuel Marques 
pela cedência durante este verão de água do seu poço e motor, para rega de espaços verdes da 
Freguesia que não possuem regra de expressão. 
  
Liga Portuguesa Contra o Cancro – A exemplo de anos anteriores foi deliberado convidar o 
Agrupamento de Escuteiros n.º 1088 de São Bernardo a colaborar no peditório anual que se irá 
efetuar nos dias 1,2,3 e 4 de Novembro/2012, a favor da Liga em título. 
  

Apoio à Classe Sénior – Foi deliberado continuar a colaborar no apoio em título nas áreas de 
hidroginástica e Ginástica. A Hidroginástica decorre nas piscinas do Clube dos Galitos e 
Ginástica no Pavilhão do Centro Desportivo de São Bernardo. 
 

Agrovouga – Perante o convite endossado a esta Freguesia a Junta fez-se representar na 
cerimónia de abertura da Agrovouga/2012. 
  
Abatimento de Piso – Foi deliberado fornecer à ADRA uma indicação de abatimento de piso 
em diversas Ruas da Freguesia, proveniente de intervenções desta Entidade, para que com 
urgência seja reposto o piso. 
  
Centro Desportivo de São Bernardo – Após solicitação desta Junta o Centro Desportivo de 
São Bernardo, amavelmente e gratuitamente disponibiliza as suas instalações para prática de 
Ginástica à classe Sénior, que iniciará em 12/10/2012. 
  

Moveaveiro/Transdev – Transportes Públicos – No processo de entendimento em título e 
após várias reuniões entre as entidades e esta Junta, resultou um parecer favorável, porque a 
população de São Bernardo utilizadora deste serviço irá beneficiar do serviço de mais carreiras 
de autocarro durante o dia, mais comodidade e conforto no transporte e uma redução no custo 
do passe mensal que era de 37,50 passando para 26,20€, por conseguinte uma diminuição de 
custo de 11,30€/mês. 
  

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 Ata que, depois 
de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
                 O Presidente,                     O Secretário,                          O Tesoureiro,           
  
        _________________              ________________          ________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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NÚMERO CENTO E TRÊS 
 

Aos dezasseis dias do mês de outubro de dois mil e doze, pelas dezoito horas e trinta 
minutos, 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 Ata da última reunião. 
 
Período aberto ao Público – Estiveram presentes munícipes, os quais apresentaram as 
suas questões, tendo a Junta registado e prestado os esclarecimentos tidos por 
convenientes. 
 
Utilização de Espaço – Após solicitação da Empresa HFN de São Bernardo, deliberou 
esta Junta autorizar a ocupação de uma área de terreno na Rua das Cilhas por um período 
de tempo na ordem dos seis meses, para apoio a obras de requalificação da ribeira de Vilar, 
comprometendo-se a Empresa após o términus da obra a limpar devidamente todo o 
espaço. 
  
Programa Rampa – Na ação desenvolvida pela Câmara Municipal de Aveiro no âmbito 
do projeto em título, regime de apoio aos munícipes para a promoção à Acessibilidade que 
decorreu nos dias 11 e 12 de Outubro de 2012 na viagem de estudo a Pontevedra, 
Guimarães e Santo Tirso a Freguesia de São Bernardo fez-se representar pelo Tesoureiro 
Júlio Oliveira, que após seu relato tem uma avaliação positiva. 
  
IEFP – Apresentações Quinzenais – No âmbito protocolar entre o Instituto e Junta de 
Freguesia nas apresentações quinzenais de pessoas desempregadas, registamos a 30 de 
Setembro de 2012 um acréscimo de Janeiro a Setembro/2012 de cerca de 19% ou seja em 
Janeiro/2012 apresentaram-se 120 e em Setembro/2012 142. 
  
Centro de Animação Comunitária – No âmbito do apoio a este Centro que suporta a 
classe Sénior nas áreas de música, cantares, teatro e essencialmente convívio no 
pressuposto de manter esta classe ativa. Irão iniciar-se no dia 18/10/2012, na Junta de 
Freguesia os encontros semanais, às Segundas e Quintas-Feiras das 14,30 às 16,30 horas, 
tendo como Diretora e Animadora a Sr.ª Lúcia Felício que irá prestar uma assistência 
voluntária. 
  
Trabalhos na Freguesia – Devido à época Outonal está-se a proceder à limpeza de 
grelhas de águas pluviais, limpeza geral e manutenção do Cemitério. 
  
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 Ata que, 
depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
                 O Presidente,             O Secretário,                 O Tesoureiro,        
   
  
        _________________              ________________          ________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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NÚMERO CENTO E QUATRO 
 

Aos vinte e três dias do mês de outubro de dois mil e doze, pelas dezoito horas e trinta 
minutos, 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 Ata da última reunião. 
 
Período aberto ao Público – Estiveram presentes munícipes, os quais apresentaram as 
suas questões, tendo a Junta registado e prestado os esclarecimentos tidos por 
convenientes. 
 
Programa Rampa – Pela Câmara municipal de Aveiro foi solicitado o preenchimento de 
avaliação da ação – Viagem de estudo Pontevedra, Guimarães e Santo Tirso que após 
análise ao conteúdo foi subscrito pelo Tesoureiro, Júlio Oliveira que participou neste 
evento. 
 
Forum de São Bernardo – Decorreu no dia 17 de Outubro de 2012, nesta Junta mais uma 
reunião com as instituições que compõem este quadro no pressuposto de apresentação 
análise e resoluções na área da ação social com que a Freguesia se debate. 
  
Associação Musical e Cultural São Bernardo – Decorreu no dia 21 de Outubro de 2012 
na Sede desta Associação a Cerimónia de Distinção e Reconhecimento ao Padre José Félix 
de Almeida com a colocação de uma placa com o seu nome no Salão Nobre da dita 
Associação. Registamos a presença de várias individualidades nomeadamente a do Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Dr. Élio Maia, bem como o Presidente da 
Assembleia de Freguesia Dr. José Maio e do executivo desta Junta.  
 
Trabalhos na Freguesia – Continuam os trabalhos relacionados com limpeza de grelhas 
de águas pluviais em toda a Freguesia, bem como pintura dos muros do Cemitério e 
limpezas internas e externas. 
  
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 Ata que, 
depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
 
                 O Presidente,             O Secretário,                 O Tesoureiro,        
   
  
        _________________              ________________          ________________ 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
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NÚMERO CENTO E CINCO 
 

Aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e doze, pelas dezoito horas e trinta minutos, 
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 Ata da última reunião. 
 
Período aberto ao Público – Estiveram presentes munícipes, os quais apresentaram as 
suas questões, tendo a Junta registado e prestado os esclarecimentos tidos por 
convenientes. 
 
Eco-Conselho-Agrupamento de Escolas de São Bernardo – Realizou-se no dia 
26/10/2012 na sede do Agrupamento o Eco em título com o objetivo de apresentação de 
propostas de trabalho inscritas no plano global de ação a desenvolver ao longo deste ano 
letivo. As propostas foram apresentadas pelos alunos das escolas do Agrupamento 
inseridas no tema “A Água”. A Junta registou a sua presença e colaboração neste ato. 
 
Associação de Pais da EB1 de São Bernardo e Areias de Vilar – A Junta esteve 
presente na tomada de posse da nova Direção para o ano letivo de 2012/2013. 
  
Cemitério – Devido à quadra que se avizinha procedeu-se a uma limpeza minuciosa e geral 
ao Cemitério, dando assim o melhor merecimento que este local merece.  
 
Rua da Linha – No contexto de melhorar a parte elétrica na via pública, conforme 
solicitação de residentes naquela artéria, solicitámos a vinda do técnico eletrotécnico da 
Câmara Municipal de Aveiro para o efeito, o qual esteve no terreno para analisar 
devidamente as perspetivas. 
 
Fonte do Rio do Neto – Procedeu-se a uma remodelação na área ajardinada do espaço 
exterior, dando assim uma imagem mais verdejante e de menor manutenção. 
  
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 Ata que, 
depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
 
                 O Presidente,             O Secretário,                 O Tesoureiro,        
   
  
        _________________              ________________          ________________ 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
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NÚMERO CENTO E SEIS 
 

Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e doze, pelas dezoito horas e trinta minutos, 
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 Ata da última reunião. 
 

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

Boletim Informativo – Foi devidamente analisado o conteúdo e a forma como decorreu a 
distribuição do Informativo n.º 166. 
 

Liga Portuguesa Contra o Cancro – Decorreu nesta Freguesia nos dias 1,2,3 e 4 de 
Novembro/2012 o peditório a favor da liga em título efetuado pelo Agrupamento de 
Escuteiros n.º 1088 de São Bernardo, tendo sido recolhida a quantia de 673,14 €, a qual foi 
remetida através de Depósito na Caixa Geral de Depósitos para a Liga em Coimbra. Foi 
deliberado agradecer ao Agrupamento de Escuteiros pela sua disponibilidade para a recolha 
deste peditório. 
  
Apresentações Quinzenais – Em parceria com o Instituto de Emprego, processa-se nesta 
Junta quinzenalmente a apresentação de desempregados. Regista-se um acréscimo de 
apresentações de Janeiro/2012 a 31 de Outubro/2012 de 24%. 
  

Reorganização Administrativa, do Território – Conforme é do conhecimento público o 
PARECER apresentado pela Unidade Técnica para a reorganização em título de 26 de 
Outubro de 2012, propõe a manutenção da Freguesia de São Bernardo e respetivos limites. 
(1.6.4.) 
 

176.º Aniversário da Freguesia de Aradas – Decorreram as Cerimónias referentes ao 
Aniversário da Freguesia vizinha, e, a Freguesia de São Bernardo fez-se representar 
congratulando-se pela passagem de mais um aniversário. 
 

 Corte de Arbusto-Estrada de São Bernardo-264 – Foi solicitado pela Loja de Condomínio 
o corte em título, outros residentes não aceitam, e, a Junta deliberou na perspetiva de preservar 
o verde existente, que o arbusto seja aparado de maneira que não prejudique a visibilidade do 
estacionamento. O residente Rui Elísio Maio responsabiliza-se pelo aparamento do arbusto. 
 

Trabalhos na Freguesia – Concluiu-se a colocação de Pedra no passeio no final da Rua Cega, 
limpeza constante de folhas proveniente da queda nesta época em toda a Freguesia que 
comporta arborização.  
 

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 Ata que, depois 
de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
                 O Presidente,                   O Secretário,                         O Tesoureiro,        
    
  
        _________________              ________________          ________________ 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
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NÚMERO CENTO E SETE 
 

Aos vinte dias do mês de novembro de dois mil e doze, pelas dezoito horas e trinta 
minutos, 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 Ata da última reunião. 
 
Período aberto ao Público – Estiveram presentes munícipes, os quais apresentaram as 
suas questões, tendo a Junta registado e prestado os esclarecimentos tidos por 
convenientes. 
 
SUMA-Serviços Urbanos e meio Ambiente, SA – Após reformulação entre os Serviços 
Municipalizados e a Suma, foi proposto pela SUMA, a retirada dos contentores da RSU 
dentro do Cemitério. Em 05 de Dezembro de 2011, através de ofício apelámos para que 
não acontecesse. Em 15 de Novembro de 2012 a SUMA informa através de ofício da 
oferta dos 3 contentores da RSU instalados no interior do Cemitério de São Bernardo, 
ficando a Junta responsável pela sua manutenção. Foi de liberado através de ofício 
agradecer à SUMA esta oferta. 
 
Sociedade Musical Santa Cecília – Promovido pela coletividade em título decorreu no 
dia 17 de Novembro no auditório da Junta de Freguesia de Santa Joana o evento 
AveirOrquestras com a participação da Orquestra Juvenil da Casa do Povo de Águeda e 
Orquestra da Santa Cecília. A Freguesia de São Bernardo esteve presente. 
  
Assembleia de Freguesia – Foi deliberado propor ao Sr. Presidente que a próxima 
reunião da Assembleia se realize no próximo dia 27 de Dezembro de 2012, 5.ª Feira pelas 
21 horas no Salão Nobre da Junta de Freguesia. 
  
Projeto Rampa – Ação de Formação – No âmbito do Projeto (Regime de Apoio aos 
Municípios para a Promoção à Acessibilidade) e no seguimento da viagem realizada a 
Pontevedra e Guimarães a Câmara Municipal de Aveiro irá promover uma ação de 
Formação neste contexto no próximo dia 30/11/2012. Esta Junta deliberou participar, e, 
nomeou o Tesoureiro Júlio Oliveira.  
 
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 Ata que, 
depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
 
                 O Presidente,            O Secretário,                         O Tesoureiro,        
    
  
        _________________              ________________          ________________ 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
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NÚMERO CENTO E OITO 
 

Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e doze, pelas dezoito horas e trinta 
minutos, 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 Ata da última reunião. 
 
Período aberto ao Público – Estiveram presentes munícipes, os quais apresentaram as 
suas questões, tendo a Junta registado e prestado os esclarecimentos tidos por 
convenientes. 
 
Minuta de Auto de Cessão a Título Precário-“Ex Centro Saúde Mental” – Entre a 
Direção Geral do Património e a Junta de Freguesia de São Bernardo a 18 de Setembro de 
2003, foi celebrada a Minuta em título. Após inúmeras análises, ao longo destes anos, foi 
deliberado por unanimidade, esta Junta, apresentar a sua desvinculação de qualquer 
obrigação decorrente daquele Auto de Cessão, e, através de ofício a enviar oportunamente 
ao Exm.º Sr. Diretor Geral da Direção Geral do Património com conhecimento à Câmara 
Municipal de Aveiro e Policia de Segurança Pública-Aveiro. 
  
Agrupamento de Escolas de São Bernardo – Reuniu hoje em Coimbra a Direção 
Regional de Educação do Centro “DREC”, na presença da sua Diretora Dr.ª Cristina, o 
Presidente da Câmara Municipal de Aveiro Dr. Élio Maia, e os diretores dos Agrupamentos 
de Escolas que não tinham a sua agregação definida, nomeadamente São Bernardo. Após 
esta reunião foi deliberado que o Agrupamento de Escolas de São Bernardo seja agregado à 
Escola Secundária José Estevão. A sede do Agrupamento será na Escola José Estevão. O 
Diretor será através de nomeação. 
  
Sociedade Musical de Santa Cecília – Decorreram as comemorações do 109º 
Aniversário da distinta coletividade Centenária da nossa Freguesia e, entre outras, 
destacamos a Sessão Solene realizada no auditório da Santa Cecília que registamos com 
agrado o modo dignificante como se desenrolou. 
  
Obras na Freguesia – Decorreram em vários pontos da Freguesia a limpeza de folhas das 
árvores que nesta época é constante. Foram também analisados alguns trabalhos, 
nomeadamente de colocação de pedra em passeios. 
  
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 
Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e a 
passar. 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Ata que, 
depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
                 O Presidente,            O Secretário,                         O Tesoureiro,        
    
  
        _________________              ________________          ________________ 
 
 
______________________________________________________________________ 
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NÚMERO CENTO E NOVE 
 

Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e doze, pelas dezoito horas e trinta 
minutos, 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 Ata da última reunião. 
 
Período aberto ao Público – Estiveram presentes munícipes, os quais apresentaram as 
suas questões, tendo a Junta registado e prestado os esclarecimentos tidos por 
convenientes. 
 
Votos de Boas-Festas – Foi deliberado criar um modelo próprio de Feliz Natal e Ótimo 
Ano Novo a enviar e retribuir. 
  
Consoada de Natal – A exemplo de anos anteriores foi deliberado por unanimidade 
entregar um pequeno Cabaz/Consoada de Natal aos colaboradores diretos desta Junta. 
  
44º Aniversário da Criação da Freguesia – Foi analisado devidamente o processo das 
comemorações a levar a efeito no aniversário desta Freguesia (18 de Janeiro de 2013). 
  
Assembleia de Freguesia – Procedeu-se detalhadamente à preparação da Assembleia 
Ordinária do mês de Dezembro de 2012 a qual irá decorrer no dia 27 de Dezembro de 
2012, 5.ª Feira pelas 21,00 horas no Salão Nobre da Freguesia. 
 
Trabalhos na Freguesia – Devido à queda da folha das árvores, torna-se pertinente a sua 
limpeza em zonas arborizadas. Prossegue o assentamento de pedra do chão em passeios na 
Rua de Aires Lacerda. 
 
Centro de Animação Comunitária – Inserido no Bazar de Natal, promovido pela 
Câmara Municipal de Aveiro, no âmbito de animação cultural, o nosso Centro em título na 
Praça Dr. Joaquim Melo Freitas animou o evento. 
 
Centro Desportivo de São Bernardo – Na zona envolvente à Aldeia Desportiva durante 
vários dias não houve iluminação elétrica. A Junta em colaboração com os serviços “DSU” 
detetou a avaria e a iluminação já está a funcionar. 
  
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 Ata que, 
depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
                 O Presidente,            O Secretário,                         O Tesoureiro,        
    
  
        _________________              ________________          ________________ 
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ATA NÚMERO CENTO E DEZ 
 
Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e doze, pelas dezoito horas e trinta minutos, 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 Ata da última reunião. 
 

Período aberto ao público – Estiveram presentes munícipes apresentando as suas questões, às 
quais a Junta prestou os esclarecimentos tidos por convenientes. 
 

Centro Desportivo de São Bernardo – Decorreu no dia 07/12/2012 no pavilhão do Centro 
Desportivo de São Bernardo um Jogo de Futebol de Salão intitulado “Futebol Solidário-Juntos 
Contra a Fome”, promovido pela Rádio Botaréu – Águeda. Paulo Futre ex-internacional português 
foi o anfitrião, na companhia de outros ex-jogadores, João Pinto, Inácio, Jorge Andrade, 
Domingos, Neno, entre outros, os cantores Toy e Saul e ainda o apresentador de Televisão Jorge 
Gabriel. Foi um jogo de cariz social cujas entradas foram “pagas” com bens alimentares que 
totalizaram cerca de 16 toneladas a favor da instituição Caritas Diocesanas de Aveiro. 
 

Lançamento de um Livro – No dia 07/12/2012 foi promovido o lançamento do livro “Saltitando 
pelos fatos e pela vida” no Centro Paroquial de São Bernardo, sendo a sua autora a Drª Maria 
Cacilda Marado. Registe-se com agrado que a autora deliberou que os direitos de autor revertam a 
favor da Fundação Padre Félix. 
 

Associação Musical e Cultural São Bernardo – Efetivaram-se as comemorações no dia 
08/12/2012 do 36.º aniversário da sua fundação. As cerimónias efetuadas recaíram no 
reconhecimento a Associados e executantes. Registamos o primeiro serviço da Associação que 
recaía na apresentação de cumprimentos à Junta e Assembleia da Freguesia de São Bernardo, com o 
hastear da bandeira. 
 

Fundação Padre Félix – A Instituição em título promoveu a sua Festa de Natal que decorreu no 
salão do Centro Paroquial de São Bernardo com um programa sócio cultural e musical no dia 
9/12/2012, partilhado com a população que se disponibilizou para assistir. 
 

Comunicação da Junta – Depois de devidamente analisado o conteúdo do documento que irá ser 
distribuído aos membros da Assembleia de Freguesia a realizar no dia 27 de Dezembro de 2012, foi 
aprovado por unanimidade. 
  

Delegação de Competências para 2013 – No cumprimento da legislação em vigor, especialmente 
a Lei 5-A/02 foi deliberado por unanimidade aceitar para 2013 a seguinte delegação de 
competências atribuídas pela Câmara Municipal de Aveiro: 
- Limpeza de valetas …………………………………………   15.510,00 €  
- Passeios ……………………………………………………   16.000,00 € 
- Manutenção de Espaços Verdes …………………………...   12.247,00 € 
- Parques Infantis …………..........................................................     5.000,00 € 
- Fontes ……………………………………………………...     1.000,00 € 
- Parques de Lazer …………………………………………...     1.000,00 € 
- Polidesportivo ……………………………………………....     1.000,00 € 
- Manutenção nas Escolas ……………………………………      1.650,00 €    
- Educação Pré-Escolar, pessoal não docente ………………..    23.157,30 € 
 

Plano de Atividades para o Ano de 2013 – Após diferentes análises efetuadas, procedeu-se à 
apresentação final do documento, o qual foi aprovado por unanimidade, e, devendo ser agora 
submetido à retificação da próxima Assembleia de Freguesia a realizar a 27/12/2012. 
 

Orçamento para o Ano de 2013 – Depois de elaborada uma análise atenta a este documento, 
atendendo à recessão económica, no final foi colocado à votação e aprovado por unanimidade. No 
essencial, estão presentes os respetivos valores: 
- Receitas correntes …………….  205.420,00 € 
- Receitas Capital ……………….     7.500,00 € 
  Total ………… .  212.920,00 € 
- Despesas Correntes …………… 153.920,00 € 
- Despesas de Capital ……………  59.000,00 € 

  Total ………….   212.920,00 € 
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Tabela de Taxas e Licenças – Após uma análise minuciosa à tabela em título, e, atendendo às 
alterações efetuadas em 2012, tendo em conta as dificuldades financeiras que irão surgir para o 
próximo ano, foi aprovado por unanimidade, manter as atuais Taxas e Licenças para 2013.   
 
Quadros de Valor e de Excelência – Procedente de uma proposta do Conselho Executivo do 
Agrupamento de Escolas de São Bernardo, depois de devidamente analisada, foi deliberado por 
unanimidade incluir nos Quadros em título, e, propor à Assembleia de Freguesia a sua aprovação, 
em referência ao Ano Letivo de 2011/2012, a entregar no decurso das comemorações do 44º 
Aniversário da Criação da Freguesia de São Bernardo aos seguintes alunos: 
4º Ano - Beatriz Gonçalves Domingues 

- Duarte Santos Ribeiro 
- Maria Beatriz Santos Costa 
- Maria João Simões Vieira 
- Marta Prina Bolais Mónica 
- Teresa Cancela Lourenço da Silva Vitória 
- Leonor Caniço Moreira 
- Beatriz da Silva Mónica Maio 
- Bernardo José Graça Vieira 
- Ema Cirilo Ferro 
- Raquel Peguinho Carvalho 
- Leonor Barbosa Carlos 

5º Ano - Afonso Reste Rodrigues de Carvalho 
- Tiago Afonso Martins Rebelo 
- Ivo Morgado Andias 
- Madalena Mónica Lopes 
- Marta Raquel Santos Tavares 
- Maria Beatriz Amador de Almeida 

6º Ano - Ana André Marques Gonçalves Antunes 
- Ana Catarina Cardoso Silveira 
- Ana Beatriz Dias Vilela 
- Ana Rita Rodrigues Ferreira 
- Diogo Gomes Pires 
- Diogo Vieira Ferreira 
- João Francisco Lopes Miranda 
- João Francisco Teixeira Catarino 
- Inês Antunes da Fonte 
- Márcio Varela Fernandes 
- Mariana Nata Rodrigues 

7º Ano - Inês Machado Borralho 
- Leonor Carvalho Rodrigues 
- Tiago Saraiva Fernandes 
- Marta Oliveira Ramos 
- Catarina Ferreira Nogueira 
- Mónica Jesus Maio 

8º Ano - Rui Pedro Fernandes Lopes 
- Pedro Veloso Teixeira 
- Maria Luísa Pereira Gaspar 
- Diogo Miguel Afonso Marta 
- Matilde Ferreira Barros 
- Pedro Afonso Ferreira Nogueira 
- Pedro Henrique Sousa Brito 
- João Pedro Garcia Neto 
- Gabriela Simões Monteiro 
- Bruno Miguel Damas Simões 
- Carolina Lacerda Carvalho 
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9º Ano - João Afonso Andrade Pinheiro 

- Margarida da Silva Marçalo 
- Alexandra Raquel Ferraz Fonseca 
- André Grácio Santos 
- Cláudia Sofia Leitão Álvares 
- Joana Neto da Silva Miranda 
- Nuno Miguel Sequeira de Almeida 
- Carolina Inácio dos Santos 
- Rui Miguel Oliveira Neto Leite 
- Sofia Girão Henriques 
- Bernardo Manuel Moreira Simões Vieira 
- Bruno Xavier Maio Nunes 
- Jéssica Silva Mará 
- Patrícia Cura Carvalho 

 
Distinções Honoríficas – Na sequência de diversas análises a que se tem procedido, foi 
deliberado por unanimidade propor à próxima Assembleia de Freguesia a realizar no dia 
27/12/2012 a atribuição das seguintes distinções honoríficas Medalha de Mérito, a entregar no 
decurso das comemorações do 44.º Aniversário da criação da Freguesia de São Bernardo a: 
- Manuel Rodrigues Bolais Mónica. 
- Rui Lima Batista, com os fundamentos que se anexa à presente ata e que aqui se dá como 
transcrita. 
 
Minuta de Auto de Cessão a Título Precário-Ex-Centro de Saúde Mental – Conforme 
deliberação desta Junta de Freguesia transcrito em ata nº 108 de 27 de Novembro de 2012, em 
03 de Dezembro de 2012 foi enviado o ofício nº 491 para o Exmo Sr. Diretor Geral da 
Direção Geral do Património – Av. Elias Garcia, 103 – 1050-098 Lisboa. A carta foi devolvida, 
informando os CTT que nesta direção já não se encontra o destinatário. Em 07 de Dezembro 
de 2012, enviámos o mesmo ofício dirigido ao Ex.mo Sr. Diretor da Direção Geral da 
Autoridade Tributária e Aduaneira, Rua da Prata nº 10, carta registada com aviso de receção. 
  
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 Ata que, depois 
de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
 
 
 
                   O Presidente,       O Secretário,                          O Tesoureiro,                    
 
    
     ________________         __________________    ________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
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NÚMERO CENTO E ONZE 
 

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e doze, pelas dezoito horas e trinta 
minutos, 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 Ata da última reunião. 
 

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

Conselho Municipal de Segurança – Reuniu no Centro Cultural e de Congressos de 
Aveiro, promovido pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Aveiro Eng.º Carlos 
Santos, no dia 05 de Dezembro de 2012, o Conselho em título, onde de debateram os 
pontos agendados na convocatória. 
  

Projeto Rampa – Ação de Formação – No dia 30/11/2012 mo Museu da Cidade 
processou-se uma ação de formação do projeto em título (Regime de Apoio aos 
Municípios para a promoção à Acessibilidade) dirigida aos representantes das Juntas de 
Freguesia no contexto da viagem realizada a Pontevedra, e Guimarães, direcionado ao 
desenvolvimento dos territórios especificamente no espaço público. A Junta de Freguesia 
fez-se representar na pessoa do Sr. Júlio Oliveira, Tesoureiro desta Autarquia. 
  
Árvore de Natal – Foi colocada na parte exterior da Junta uma árvore “Pinheiros de 
pequeno porte que foi ornamentada pelos alunos da “Escola EB1” de São Bernardo. 
  

Computadores – A Conservatória do Registo Predial e Comercial de Aveiro ofereceu a 
esta Autarquia 3 computadores IBM, que irão servir para melhoria dos existentes. 
  

ACEAV – Foi deliberado efetuar um Protocolo com esta instituição do pessoal não 
docente, Maria da Conceição Bastos Lopes, para o período de Janeiro a Julho de 2013, 
proveniente de delegações de competências com a Câmara Municipal de Aveiro. 
 

Assembleia de Freguesia – Foi devidamente analisado todo o processo para apresentar 
na Assembleia de Freguesia a realizar no dia 27/12/2012. 
 

Trabalhos na Freguesia – Devido à presente época continuam os trabalhos de limpeza 
de grelhas de águas pluviais, folhas de árvores, manutenção de espaços verdes e 
requalificação de passeios. 
  
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

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

Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Ata que, 
depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
                 O Presidente,            O Secretário,                         O Tesoureiro,        
    
  
        _________________              ________________          ________________ 
 
 
______________________________________________________________________ 

Junta de Freguesia de São Bernardo – Ata n.º 111 de 18 de dezembro de 2012 – Pág.1 



NÚMERO CENTO E DOZE 
 

Aos oito dias mês de Janeiro de dois mil e treze, pelas dezoito horas e trinta minutos, 
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 Ata da última reunião. 
 

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

Assembleia de Freguesia – Procedeu-se a uma análise minuciosa ao modo como 
decorreu a Assembleia realizada a 27 de Dezembro de 2012, tendo sido deliberado, 
congratularmo-nos com a aprovação dos diversos documentos que estiveram em análise, 
bem como o modo ordeiro e positivo como a mesma decorreu. 
  

44º Aniversário da Criação da Freguesia – Após se proceder a uma detalhada análise a 
todo o processo das Comemorações a levar a efeito, nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2013, 
foi aprovado por unanimidade o programa final e tomadas as decisões julgadas por 
convenientes de forma a garantir que tudo possa vir a decorrer com elevada dignidade. 
  
Escola EB 1-São Bernardo – Após a recuperação de dois bancos de repouso, e uma 
floreira, foram colocados no átrio deste Centro Educativo para melhor conforto dos 
alunos. 
 

Protocolo de Cooperação – Foi deliberado protocolar com Ivan Sousa Coutinho um 
Acordo de Cooperação, conforme cópia anexa. 
  

Agarrados ao BTT Clube – Promovido por esta Associação, e, em parceria com a Junta 
de Freguesia de São Bernardo, decorreu no dia 23/12/2012 uma angariação de géneros 
alimentícios através de estabelecimentos comerciais em diversas Freguesias, a favor da 
Cantina Social dos Bombeiros Velhos de Aveiro. 
  

Cemitério – Por solicitação da concessionária Gracinda das Neves Marcelino Santos da 
sepultura nº 914 do 8º talhão, foi deliberado proceder à alteração de herdeiros, conforme 
averbamento no alvará nº 114 de 04/11/2004. 
  
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

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

Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Ata que, 
depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
 
                 O Presidente,            O Secretário,                         O Tesoureiro,        
    
  
        _________________              ________________          ________________ 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
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NÚMERO CENTO E TREZE 
 

Aos quinze dias mês de Janeiro de dois mil e treze, pelas dezoito horas e trinta minutos, 
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 Ata da última reunião. 
 

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

Rua 1º de Janeiro – Em 28/07/2008 esta Junta de Freguesia procedeu à abertura do 
prolongamento da Rua, no sentido de poente e que confina com a Rua Professor Canha 
numa extensão de 60 metros de comprimento por 10 metros de largura, terreno cedido 
pela proprietária, Paula Maria Casal Oliveira Araújo, que passou para domínio público, no 
contexto de um estudo de ligação à Aldeia Desportiva. Foi emitida uma declaração em 08 
de Janeiro de 2013, à proprietária para os fins convenientes. 
  

Protocolo de Intervenção – Educação Pré-Primária – Proveniente das Delegações de 
Competências, atribuídas pela Câmara Municipal de Aveiro nesta área à Junta de Freguesia, 
foi deliberado elaborar um protocolo com a Associação da Comunidade Educativa de 
Aveiro (ACEAV) que rege as conformidades nele expostas de acordo com ambas as partes 
entre 01 de Janeiro a 31 de Julho de 2013. 
  
Boletim Informativo – Foi devidamente analisado o seu conteúdo e a forma como 
decorreu a distribuição do Informativo nº 168. 
  

Recolha de Sangue - ADASMA – Em parceria com a Associação de Dadores de Sangue 
da Mamarrosa e a exemplo de anos anteriores, foi deliberado proceder a mais uma Recolha 
na sede desta Junta mo próximo dia 03/02/2013, com a colaboração da Fundação Padre 
Félix e Agrupamento de Escuteiros de São Bernardo. 
  
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

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

Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Ata que, 
depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
 
 
 
                 O Presidente,            O Secretário,                         O Tesoureiro,        
    
  
        _________________              ________________          ________________ 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
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ATA NÚMERO CENTO E CATORZE 
 
Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e treze, pelas dezoito horas e trinta minutos, 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 Ata da última reunião. 
 

Período aberto ao público – Estiveram presentes munícipes apresentando as suas questões, às quais a Junta 
prestou os esclarecimentos tidos por convenientes. 
 

44º Aniversário da Criação da Freguesia – Procedeu-se a uma análise final e ao modo como decorreram as 
comemorações. No dia 17 de Janeiro de 2013 decorreram no Salão Nobre as Distinções Honoríficas, 
Medalha de Mérito da Freguesia, atribuídas a dois cidadãos Manuel Rodrigues Bolais Mónica e Rui Lima 
Batista. No dia 18 de Janeiro de 2013, foi celebrada missa na Igreja Paroquial de São Bernardo aos Munícipes 
falecidos. Efetivaram-se as Distinções Honorificas com inclusão nos Quadros de Valores e de Excelência a 
60 alunos do 1, 2º e 3º ciclos da Escola de São Bernardo, tendo decorrido esta sessão educativa no Ginásio da 
Escola EB 2, 3 de São Bernardo. De 21 a 25 de Janeiro de 2013 decorre no Salão Nobre desta Junta uma 
Exposição Artesanal aberta ao público de trabalhos executados por dois munícipes desta Freguesia, em 
madeira e arame de Èlio Lopes e Vasco Justiça. Registamos com satisfação a presença do executivo 
Camarário na Pessoa do Sr. Presidente Dr. Élio Maia, membros da Assembleia de Freguesia e Municipal, 
Instituições e Associações, Juntas de Freguesias. Registamos também a prestação Musical e Cultural de 
Associações locais, tais como, Sociedade Musical de Santa Cecília, Associação Musical e Cultural São 
Bernardo, EB 2, 3 de São Bernardo, Centro de Animação Comunitária e Olga Dadanova/Associação de 
Apoio ao Imigrante. Foi deliberado agradecer a todas as entidades, e, cidadãos pela sua prestável colaboração. 
Registamos o modo ordeiro e dignificante, como decorreram estas comemorações. 
 

Mapa de Distribuição de Máquinas da Câmara Municipal de Aveiro – Registamos a receção do mapa 
emitido pela Câmara Municipal de Aveiro de distribuição de máquinas que irão estar ao serviço das 
Freguesias durante o ano de 2013. 
  

Condições Meteorológicas Adversas – No passado sábado dia 19/01/2013 a nossa Freguesia, devido às 
condições em título, chuva e ventos com rajadas que rondaram os 130 km/hora sofreu com a queda de 14 
árvores, sinais de trânsito derrubados, derrube de ornamentações em diversas campas no Cemitério. Além de 
em diversos armazéns, estufas e casas particulares os telhados foram arrancados. No entanto, não se 
registram acidentes pessoais. 
  

Correção de Delegações de Competências para 2013 – No cumprimento da legislação em vigor, 
especialmente a lei 5-A/02, foi deliberado por unanimidade aceitar para 2013 a seguinte delegação de 
competências atribuídas pela Câmara Municipal de Aveiro e aprovadas em reunião de Câmara em 17 de 
Janeiro de 2013. 
  

- Limpeza de valetas …………………………………………   23.265,00 €  
- Passeios ……………………………………………………   24.000,00 € 
- Manutenção de Espaços Verdes …………………………...   18.370,50 € 
- Parques Infantis …………..........................................................     5.000,00 € 
- Fontes ……………………………………………………...     1.000,00 € 
- Parques de Lazer …………………………………………...     1.000,00 € 
- Polidesportivo ……………………………………………....     1.000,00 € 
         73.635,50 € 
 
- Manutenção nas Escolas ……………………………………      1.650,00 €    
- Educação Pré-Escolar, pessoal não docente ………………..   21.507,30 € 
         23.157,30 €  
 

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 Ata que, depois de lida e 
achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
                      O Presidente,                O Secretário,                         O Tesoureiro,        
    
  
         _________________              ________________          ________________ 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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NÚMERO CENTO E QUINZE 
 

Aos vinte e nove dias mês de Janeiro de dois mil e treze, pelas dezoito horas e trinta 
minutos, 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 Ata da última reunião. 
 

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

Centro de Estudos de São Bernardo- EB1 – Estiveram presentes 92 alunos do 2º ano da 
Escola em título, acompanhados dos respetivos professores no contexto de conhecerem as 
instalações da Junta de Freguesia, e, entrevistas ao Presidente, relacionado com trabalho 
promovido pela Escola.  
 

Escola Profissional de Aveiro – Alunos da Escola em título, do 3º Ano do Curso 
Técnico de Animadora Sóciocultural e no Projeto, do âmbito da prova de Aptidão 
Profissional “Teatro Profissional-Torneio de Armas, solicitaram a esta Junta protocolar 
para que o evento a levar a efeito nos dias 9 e 10 de Março de 2013 se possa efetuar nos 
terrenos ao lado do Ex-Centro de Saúde Mental. No contexto deste âmbito Escolar, foi 
deliberado manter parceria com a Escola Profissional. 
  
EDP – Após levantamento efetuado na Freguesia relacionado com portes de iluminação 
sem energia elétrica, apresentamos uma relação para reposição à EDP, via email. 
  

Sinais de Trânsito – Devido às intempéries do dia 19/01/2013, após detetarmos sinais de 
trânsito derrubados e desaparecidos, fornecemos uma relação à Sr.ª Eng.ª Ana Margarida 
dos DSU da Câmara Municipal de Aveiro, via email. 
 
SUMA – Foi recebido o mapa anual da brigada de Freguesias da SUMA – Serviços 
Urbanos e Meio Ambiente para o ano em curso, dos serviços de limpeza a efetuar na nossa 
Freguesia. 
  
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

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

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

Aos cinco dias mês de Fevereiro de dois mil e treze, pelas dezoito horas e trinta minutos, 
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 Ata da última reunião. 
 

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

Projeto Rampa – Realizou-se em 30/01/2013 uma sessão consultiva no âmbito do 
Projeto Rampa (Regime de Apoio aos Munícipes para Promoção da Acessibilidade), 
promovido pela Câmara Municipal de Aveiro, tendo esta Junta estado presente através do 
seu Tesoureiro, Júlio Oliveira. 
  

Associação Humanitária dos Bombeiros Velhos de Aveiro – A Associação em título 
comemorou o seu 131º Aniversário, e, a seu convite a Junta esteve presente na Cerimónia 
do dia 03 de Fevereiro de 2013 através do Secretário Henrique Vieira. 
  
Cerimónia de Gratidão – Câmara Municipal de Aveiro – No passado dia 26 de Janeiro 
de 2013, decorreu a cerimónia em título dedicada aos antigos e atuais Autarcas das 
Freguesias do Concelho de Aveiro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho. A Junta e 
Assembleia de Freguesia estiveram presentes. 
  

Recolha de Sangue – Decorreu nas instalações desta Junta mais uma recolha de sangue 
em colaboração com ADASMA, Agrupamento de Escoteiros de São Bernardo e Fundação 
Padre Félix. Registaram-se 38 presenças (sendo, 28 colheitas e 10 suspensas). 
  
Trabalhos na Freguesia – Continua-se com a limpeza de valetas, caixas de águas pluviais, 
espaços verdes, parque de São Bernardo e Cemitério. 
  
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 Ata que, 
depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
 
 
 
                 O Presidente,            O Secretário,                         O Tesoureiro,        
    
  
        _________________              ________________          ________________ 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
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NÚMERO CENTO E DEZASSETE 
 

Aos dezanove dias mês de Fevereiro de dois mil e treze, pelas dezoito horas e trinta minutos, 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 Ata da última reunião. 
 

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

Contratos Programas – A Câmara Municipal de Aveiro através de Contratos Programas assinados 
a 23 de Janeiro de 2013, transfere para a Junta de Freguesia de São Bernardo a execução de 
empreitadas através de ajuste direto das seguintes Ruas: Rua das Pajotas e Rua das Leiras – custo 
45.000,00 €, Travessa da Brejeira – custo 5.000,00 €, Rua Anselmo Neto (desgaste) – custo 5000,00 
€, Parque da Igreja – custo 5000,00 €, prazo de execução da obra é de 6 meses. Foi solicitado à 
Câmara Municipal de Aveiro o procedimento legal para concurso das empreitadas. 
  

Audio Médica – Solicitado pela empresa em título foi deliberado ceder as instalações para 
realização de sessão de esclarecimento e consulta aberta à comunidade da Freguesia, no âmbito de 
audição. 
  

Estágio Profissional – No âmbito do Curso Profissional de Técnico de Secretariado – Escola 
Secundária Dr. Mário Sacramento, foi solicitado pela mesma Escola e pela aluna Diana Polónio, de 
São Bernardo, efetuar a Formação no contexto de trabalho nesta Autarquia um estágio de 420 
horas, sem custos para a Freguesia. Após analise do pretendido, foi deliberado por unanimidade 
que o estágio da aluna citada seja efetuado. 
  

Contas de Junta de 2012 – Foram efetuadas diversas análises em reuniões anteriores, às contas 
referentes ao Ano de 2012, as quais foram aprovadas por unanimidade e em síntese apresentam os 
seguintes valores: 
- Saldo da Gerência anterior ………  19.458,31 € 
- Total das Receitas ………………. 130.085,90 € 
- Operações de Tesouraria ………...    5.393,87 € 
- Despesas Orçamentais …………..       …........ 148.951,65 € 
- Operações de Tesouraria ………...       …........       5.601,76 € 
- Saldo para a Gerência seguinte/2013                                 384,67 € 
            154.938,08 €  154.938,08 € 
Deve manifestar-se o Grau de Execução Orçamental, o que enquadrado num constante período de 
recessão económica, se situa nas Despesas em 65% e nas receitas em 56,76%. Estes documentos 
agora aprovados irão ser remetidos em anexo à Convocatória para a próxima Assembleia de 
Freguesia, agendada para 06 de Abril de 2013 de forma a permitir uma atenta e atempada análise 
por parte dos respetivos membros. 
 

Cortejo de Carnaval – Em parceria com o Centro Paroquial, Escola EB 1 de São Bernardo e a 
Freguesia, realizou-se no dia 8 de Fevereiro de 2013 um desfile que incorporou, Crianças, Pais, 
Avós e o Centro de Animação Comunitária que percorreu algumas Ruas da Freguesia numa 
animação carnavalesca. Registamos o trabalho excelente desenvolvido pela P.S.P. e Policia 
Municipal no ordenamento do Trânsito. 
 

Trabalhos na Freguesia – Procede-se à limpeza de Valetas, caixas de águas pluviais, espaços 
verdes, Parque de São Bernardo e Cemitério. A Câmara Municipal de Aveiro cedeu alcatrão e a 
Junta aplicou-o nos buracos existentes em diversas Ruas da 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 Ata que, depois de 
lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
                 O Presidente,                      O Secretário,                         O Tesoureiro,        
    
  
         _________________              ________________          ________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
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NÚMERO CENTO E DEZOITO 
 

Aos vinte e seis dias mês de Fevereiro de dois mil e treze, pelas dezoito horas e trinta 
minutos, 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 Ata da última reunião. 
 

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

Rua das Pajotas – No contexto da requalificação da Rua em título após contrato 
programa delegado pela Câmara Municipal de Aveiro e no procedimento de ajuste direto 
irá esta Junta promover concurso para o efeito. Torna-se pertinente recorrer à correção de 
alinhamentos de duas propriedades agrícolas. Estiveram presentes os dois proprietários Srs. 
Amadeu Mónica e Carlos Branco, tendo esta Junta solicitado o pressuposto recuo para 
alinhamento do existente no seguinte do anterior. Como existem dois poços que 
eventualmente terão que ser abatidos, ficaram ambas as partes de estudarem a situação. 
  

Associação de Apoio ao Imigrante – Pretende esta Associação promover uma Formação 
na área de hotelaria para pessoas desempregadas, e, para o efeito pretende que a Junta 
disponibilize uma sala para a respetiva formação. Foi deliberado por unanimidade a 
cedência da sala pelo período pretendido, assumindo a Associação os custos inerentes à 
utilização. 
  
Buracos em diversas Ruas da Freguesia – A Câmara Municipal de Aveiro, fornece a 
massa asfáltica e a Junta suporta a mão-de-obra com a cedência de viatura, pessoal e 
batedor da massa, requalificando os respetivos buracos existentes nas Ruas. 
 

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 Ata que, 
depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
 
 
 
                 O Presidente,            O Secretário,                         O Tesoureiro,        
    
  
        _________________              ________________          ________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
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NÚMERO CENTO E DEZANOVE 
 

Aos cinco dias mês de Março de dois mil e treze, pelas dezoito horas e trinta minutos, 
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 Ata da última reunião. 
 

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

Contrato Emprego Inserção- Procº 012/CEI/13 – Após candidatura apresentada por 
esta Junta e por deliberação do IEFP estiveram presentes no dia 28/02/2013 sete 
candidatos afim de serem entrevistados e selecionados para o projeto aprovado, com início 
a 04/03/2013. Foram aprovados os seguintes: Vera Lúcia da Silva Simões, esta selecionada 
termina a ocupação em 28/01/2014, Hélder Manuel Ferreira dos Santos, termina a 
ocupação em 03/03/2014 e Mateus Soares Sousa, termina a ocupação em 27/10/2013. 
  

Procedimento por Ajuste Direto Nº 01/2013 – Foi deliberado por unanimidade, nos 
termos da alínea a) do artº 19 do Código dos Contratos Públicos, proceder à abertura de 
procedimento por ajuste direto, com convite a três Empresas para execução da empreitada 
de “Pavimentações 2013 desta Junta de Freguesia”, nomeadamente nas Ruas, das Pajotas, 
Rua das Leiras, Travessa da Brejeira, Largo da Igreja e Rua Anselmo Neto, com o preço 
base de 73.500,00 €, acrescido de IVA à taxa legal, e, cujo critério de adjudicação será do 
preço mais baixo. Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a carta – convite via email, 
a enviar às Empresas, bem como mapa de medições, peça desenhada relativa à intervenção 
a realizar, caderno de encargos, anexo 11, modelo de Aceitação do Conteúdo do Caderno 
de Encargos, plano de Prevenção e Gestão de resíduos de Construção e Demolição e Plano 
de Segurança Saúde em Fase do Projeto, tudo em PDF. Foram nomeados para constituição 
do Júri o Sr. Engº João Pontes, Sr.ª Eng.ª Ana Maia, Técnicos da Câmara Municipal de 
Aveiro e Marta Neves, administrativa da Junta de Freguesia de São Bernardo. 
 

Passeios – Requalificação – Foi deliberado, mais uma vez solicitar à Câmara Municipal 
de Aveiro, através dos Serviços do DSU “Eng.º Felgueiras” a requalificação das caldeiras 
das árvores abatidas devido ao temporal do dia 19 de Janeiro de 2013 na zona envolvente à 
Escola EB 2, 3 de São Bernardo. 
 

Ex- Centro Saúde Mental – Após chegar ao nosso conhecimento, foi deliberado 
informar a Câmara Municipal de Aveiro, Sr. Vice-Presidente da existência de vários cães 
naquelas instalações o que os moradores vizinhos reclamam devido ao barulho provocado 
pelos mesmos e poder ser um atentado à saúde e segurança pública. 
 

Intervenções na Freguesia – Prosseguem os trabalhos de limpeza de valetas e seus 
derivados bem como aplicação de alcatrão a frio em diversas Ruas da Freguesia, corrigindo 
buracos no piso. 
 

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 Ata que, 
depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
                 O Presidente,            O Secretário,                         O Tesoureiro,        
    
  
        _________________              ________________          ________________ 
______________________________________________________________________ 
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NÚMERO CENTO E VINTE 
 

Aos vinte e seis dias mês de Março de dois mil e treze, pelas dezoito horas e trinta minutos, 
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 Ata da última reunião. 
 

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

Rua das Pajotas – Conforme reunião com os proprietários dos terrenos para eventual 
recuo com abate dos poços existentes em favor da feitura de novos poços, a Junta 
deliberou que os custos inerentes aos novos poços serão da responsabilidade de cada 
proprietário. 
  

Assembleia de Freguesia – Foi deliberado propor ao Sr. Presidente que a próxima 
reunião de Assembleia se realize no dia 22 de Abril de 2013, 2ª Feira pelas 21,30 horas no 
Salão Nobre da Freguesia de São Bernardo. 
  

Sociedade Musical de Santa Cecília – A pedido desta Associação a Junta de Freguesia 
disponibilizou o seu espaço no dia 24/03/2013 para efetivação de Workshop de Bateria. 
  

Feira de Março 2013 – A convite da Aveiro Expo a Junta esteve presente na cerimónia de 
abertura no dia 22 de Março de 2013. Congratulamo-nos com a presença de três Empresas 
sediadas nesta Freguesia, no Stand de Exposição dos seus produtos. 
  

Via-Sacra – A Igreja Paroquial promoveu no passado dia 22/03/2013 a habitual Via-Sacra, 
Ato Religioso “noturno”, percorrendo a Rua da Cabreira, Cruz Alta, Rua Cónego Maio até 
à Igreja. A Junta em parceria, assegurou a segurança rodoviária com a presença da Policia 
Municipal e particulares. 
 

Trabalho a Favor da Comunidade – Em parceria com a Delegação Regional de 
Reinserção Social do Centro a Junta vai acolher o arguido, João Carlos da Silva Martins que 
irá prestar 30 horas de trabalho nesta Freguesia, com início no dia 25/03/2013. 
 

Trabalhos na Freguesia – Prosseguem os trabalhos de limpeza de valetas, sarjetas, 
espaços verdes, parque de São Bernardo e Cemitério, com o apoio da Câmara Municipal de 
Aveiro no fornecimento de betão para reparar buracos nos pavimentos em diversas Ruas 
da 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 Ata que, 
depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
                 O Presidente,            O Secretário,                         O Tesoureiro,        
    
  
        _________________              ________________          ________________ 
 
 
______________________________________________________________________ 
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NÚMERO CENTO E VINTE E UM 
 

Aos dois dias mês de Abril de dois mil e treze, pelas dezoito horas e trinta minutos, 
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 Ata da última reunião. 
 
Período aberto ao Público – Estiveram presentes munícipes, os quais apresentaram as 
suas questões, tendo a Junta registado e prestado os esclarecimentos tidos por 
convenientes. 
 
Procedimento por Ajuste Direto nº 1/2013 – Nos termos da alínea a) do artº 19º do 
Código dos Contratos Públicos (ECP), o júri recebeu as propostas solicitadas às três 
Empresas, procedeu à ordenação das mesmas, recebidas até ao dia 22 de Março de 
2013, constantes do Relatório Preliminar, e, vai no sentido da intenção de adjudicação 
enviar a todas as empresas para apresentarem por escrito o que tiverem por 
conveniente. 
  
Contrato Programa – A Câmara Municipal de Aveiro através do Contrato Programa 
de 25 de Março de 2013 transfere para a Junta de Freguesia de São Bernardo a execução 
da obra de Pavimentação/Requalificação das Ruas, Alexandre Nunes Coelho, Dória, 
Ligação da Rua do Ramal à Rua dos Forninhos, e Estacionamento junto ao Centro 
Desportivo São Bernardo no valor de 35.000,00 €, custo previsto. Foi solicitado à 
Câmara Municipal de Aveiro o procedimento legal para concurso das empreitadas por 
ajuste direto. 
  
Assembleia de Freguesia – Procedeu-se à preparação da próxima Assembleia 
Ordinária do mês de Abril que irá decorrer no próximo dia 22 de Abril de 2013 a partir 
das 21,30 horas no Salão Nobre da Junta de Freguesia. 
  
Trabalhos na Freguesia – Continuam os trabalhos de limpeza nas valetas, caixa de 
águas pluviais, espaços verdes, Parque São Bernardo e Cemitério. 
  
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 Ata que, 
depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
                 O Presidente,            O Secretário,                O Tesoureiro,        
    
  
        _________________              ________________          ________________ 
 
 
 
 
____________________________________________________________________ 

Junta de Freguesia de São Bernardo – Ata n.º 121 de 2 de Abril de 2013 – Pág.1 



NÚMERO CENTO E VINTE E DOIS 
 

Aos nove dias mês de Abril de dois mil e treze, pelas dezoito horas e trinta minutos, 
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 Ata da última reunião. 
 
Período aberto ao Público – Estiveram presentes munícipes, os quais apresentaram as 
suas questões, tendo a Junta registado e prestado os esclarecimentos tidos por 
convenientes. 
 
Inventário Patrimonial – Após uma atenta análise foi aprovado por unanimidade – 
Inventário Patrimonial da Freguesia de São Bernardo, o qual vai ser remetido para 
análise da próxima Assembleia de Freguesia. 
 
Relatório sobre o Grau de Observância do Estado de Direito e Oposição – No 
procedimento das análises anteriores foi colocado à aprovação por unanimidade o 
relatório em título, o qual vai ser remetido para análise da próxima Assembleia de 
Freguesia. 
  
Curva com muito pouca visibilidade – Junto à saída do viaduto no cruzamento da 
Rua Dr. Ernesto Paiva com a Rua do Catarino e a Rua Dr. Girão Pereira existe uma 
curva conforme o título indica, tornando-se muito perigosa nomeadamente para os 
residentes nesta área. Após análise ao local com o Sr. Engº António Moreira foi 
solicitado aos Serviços da Câmara Municipal de Aveiro um estudo para o local. 
  
CTT – Correios de Portugal, SA – Em 03 de Abril de 2013 a Junta de Freguesia foi 
novamente contatada e desta pela Dr.ª Manuela do Carmo M. M. Silva, informando que 
o processo esteve suspenso, praticamente um ano mas que é intenção dos CTT, 
urgentemente proceder à reformulação de Serviços Postais. Para tal, apresentam a 
mesma proposta de 2011. A Junta informou que prevalecia a proposta apresentada em 
05/07/2011 pela Junta com o parecer da Assembleia de Freguesia. A Dr.ª Manuela 
Silva informou que os CTT mantêm a sua posição e que irá estabelecer contactos com 
outra entidade. 
  
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 Ata que, 
depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
                 O Presidente,            O Secretário,                O Tesoureiro,        
    
  
        _________________              ________________          ________________ 
 
 
____________________________________________________________________ 
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NÚMERO CENTO E VINTE E TRÊS 
 

Aos dezasseis dias mês de Abril de dois mil e treze, pelas dezoito horas e trinta minutos, 
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 Ata da última reunião. 
 

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

Fundação Padre Félix – Decorreram no dia 12 de Abril as comemorações desta 
Instituição na passagem de mais um aniversário, tendo realizado um Sarau Cultural no 
Centro paroquial de São Bernardo para o público em geral. A Freguesia apresentou à sua 
Direção na pessoa da sua Presidente Dr.ª Cacilda Marado as maiores felicitações. 
 

Sociedade Musical Santa Cecília – Esta Coletividade promoveu um evento musical a 
que intitulou – Concerto de Primavera que se realizou no dia 13 de Abril, aberto à 
Comunidade e que decorreu no seu Salão Nobre. A Freguesia esteve presente e felicita a 
sua direção na pessoa do seu Presidente Engº Filipe Cunha. 
  
Associação Agarrados ao BTT – Após solicitação desta Instituição, foi deliberado 
manter parceria na efetivação do seu 3º BTT Rota da Mamôa que se irá realizar no dia 16 
de Junho de 2013. 
  
Associação de Apoio ao Imigrante – Conforme deliberação ao pedido desta Associação 
e prescrito na ata nº 118, as aulas iniciaram-se a 02 de Abril de 2013. 
 

Festejos em Honra do Padroeiro – São Bernardo – Após solicitação do Grupo Cultural 
São Bernardo a Cantar pela sua direção na pessoa da sua Presidente Helena Simaria, 
Associação que se disponibilizou para levar a efeito os festejos profanos em honra do 
Padroeiro São Bernardo, sendo a Igreja responsável pelos atos religiosos, a Junta de 
Freguesia irá prestar o seu apoio na parte logística. Estes festejos irão se realizar nos dias 
18, 19 e 20 de Agosto de 2013. 
 

Programa Televisivo- A Norte TV – Após proposta apresentada por este canal para 
apresentação de um programa dedicado à Juntas. Foi devidamente analisada a proposta que 
achamos interessante, mas devido aos custos financeiros, foi deliberado não aceitar. 
 

3º Encontro Nacional de Freguesias – A Anafre irá promover no dia 20 de Abril o 
encontro em título, mas em virtude de compromissos assumidos por esta Freguesia não é 
possível a sua presença. 
  

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 Ata que, 
depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
                 O Presidente,            O Secretário,                         O Tesoureiro,        
    
  
        _________________              ________________          ________________ 
 
____________________________________________________________________ 
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NÚMERO CENTO E VINTE E QUATRO 
 

Aos vinte e três dias mês de abril de dois mil e treze, pelas dezoito horas e trinta minutos, 
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 Ata da última reunião. 
 

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

Assembleia de Freguesia – Realizou-se no dia 22 de Abril de 2013, a sessão ordinária da 
Assembleia de Freguesia de São Bernardo, tendo sido deliberado, congratularmo-nos com 
a aprovação e análise de diversos documentos que fizeram parte da ordem de trabalhos, 
bem como o modo ordeiro como decorreu a reunião. 
 

Atribuição de Subsídio – Após solicitação da Instituição ASCTIAA para atribuição de 
subsídio para fins sociais, foi deliberado atribui 1.500,00 €. 
 

Sociedade Musical Santa Cecília – Foi solicitada pela instituição em título a cedência de 
uma lembrança que se possa oferecer à organização do XIV Muestra Int. de Música de 
Plectro “CIUDAD de VALLADOLID” onde a Orquestra Tuna da Sociedade Musical de 
Santa Cecília é convidada para atuar. Foi deliberado entregar uma imagem do São Bernardo 
em barro, e, um guião da Junta de Freguesia.  
  

CTT – Correios de Portugal – Através de ofício, sem data e sem referência, recebeu esta 
Junta informação onde confirmam que passará a prestar serviços de correio na Freguesia de 
São Bernardo a Manuscrito Unipessoal, Lda, Rua Santa Cecília.    
  

Centro De Animação Comunitária – Decorreu no dia 19 de Abril de 2013, um sarau 
cultural promovido por este centro, onde foram apresentados cantares, danças, folclore e 
Sketks, no salão nobre da Junta de Freguesia de São Bernardo. Este Centro de Animação 
Comunitário, incorpora pessoas séniores que com estas atividades se sentem ativas 
esquecendo a sua idade sénior. O salão nobre esteve repleto de público que gostou e 
aplaudiu entusiasticamente. Parabéns a todos os elementos e em particular à sua diretora 
professora. Lúcia Felício pelo excelente trabalho que apresentou.   
 

Trabalhos na Freguesia – Continuam os serviços de limpeza de valetas, espaços verdes, 
cemitério e intervenção no adro da Igreja Paroquial. 
 

Cedência de terreno – Para alargamento da via pública na Rua Cega, desta Freguesia o 
proprietário Sr. António Marques Cordeiro do terreno localizado na Rua Cega, entre as 
Ruas, Ucha e Emigrantes cedeu para domínio público no contexto de melhorar a circulação 
rodoviária, conforme estudo e projeto da Câmara Municipal de Aveiro uma parcela do seu 
terreno que suporta uma área total de 369,6 m2, sendo, 72m no seu comprimento por 5,5 
m de fundo. Concluiu-se a construção de um muro de vedação da propriedade em 
referência.  
 

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 Ata que, 
depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 

 
                 O Presidente,            O Secretário,                         O Tesoureiro,        
    
        _________________              ________________          ________________ 
_____________________________________________________________________ 
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NÚMERO CENTO E VINTE E CINCO 
 

Aos sete dias do mês de Maio de dois mil e treze, pelas dezoito horas e trinta minutos, 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 Ata da última reunião. 
 

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

Rua das Pajotas – Foi deliberado através de aviso escrito e colocado porta a porta, convidar todos 
os residentes para uma reunião nesta Junta no próximo dia 14 de Maio pelas 19:30horas, com o 
objetivo de prestarmos esclarecimentos sobre a requalificação de toda a Rua.  
 

Rua dos Emigrantes – O residente Sr. Manuel Fernandes, tanto pessoalmente como por escrito, 
colocou a sua indignação sobre o estacionamento de uma viatura pesada que estaciona num lugar 
próprio de estacionamento do outro lado da Rua em frente a sua entrada, alegando que não 
conseguia entrar na sua garagem. O parecer da divisão de trânsito da Câmara Municipal de Aveiro 
também confirma o estacionamento da viatura, correto. A Junta deliberou falar com o proprietário 
da viatura no sentido de evitar mais mal entendidos, e, o mesmo disponibilizou-se voluntariamente 
para deslocar a viatura do local reclamado.  
 

Colocação de Eco-Ponto - Foi deliberado após várias solicitações de munícipes, solicitar aos 
Serviços Municipalizados a colocação de um Eco-Ponto, num espaço já definido no início da Rua 
Anselmo Neto e que irá ao encontro da serventia de munícipes das Freguesias de São Bernardo, 
Oliveirinha e Santa Joana.  
  

Instalação de Posto de Transformação (EDP) – Solicitado pela EDP a substituição de um PT 
aéreo por uma cabine térrea na urbanização URBRE – entrada pela Rua João Lopes único e 
simplesmente para reforço de abastecimento de energia elétrica em toda a zona circundante. A 
EDP é responsável por toda a intervenção pretendida. A Junta informou os residentes da 
urbanização através de aviso escrito, porta a porta e afixação no poste existente. Está prevista a 
interferência para a próxima semana.  
  

Agrupamento de Escuteiros 1088 de São Bernardo – Após sua solicitação para a atribuição de 
um subsidio para colmatar dificuldades financeiras em participações e eventos solicitados por esta 
Autarquia. Foi deliberado a atribuição de um subsídio de novecentos euros.  
 

Sociedade Musical Santa Cecília – A coletividade em título, no dia 27 de Abril de 2013, com a 
sua Orquestra Musical, foi atuar integrada na XIV Muestra Int. de Música de Plectro “ CIUDAD 
de VALLADOLID”, a convite da Organização Espanhola. A Junta de Freguesia a pedido da Santa 
Cecília deliberou oferecer um Guião e a imagem do São Bernardo em barro símbolos da Freguesia. 
Parabéns à Sociedade Musical Santa Cecília para mais uma internacionalização.  
 

Alargamento da  Curva – Rua Cega – No contexto do alargamento da curva na Rua Cega, entre 
as Ruas da Ucha e Emigrantes, foi deliberado solicitar “ Via Câmara Municipal de Aveiro” á EDP o 
reposicionamento dos dois postes de iluminação para junto do muro recuado.  
 

Toponímia – Sob proposta da Junta de Freguesia e, em reunião da Comissão Municipal de 
Toponímia de 22 de Abril de 2013, foram aprovadas as designações de atribuição de nomes: 
Travessa Cónego Maio que inicia na Rua Cónego Maio e termina na Rua Aires Lacerda. Rua 
António Farela, artéria que inicia na Rua Cónego Maio e termina no Centro Educativo de São 
Bernardo.  
 

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

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

 
                 O Presidente,            O Secretário,                         O Tesoureiro,        
    
        _________________              ________________          ________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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NÚMERO CENTO E VINTE E SEIS 

 
Aos catorze dias mês de Maio de dois mil e treze, pelas dezoito horas e trinta 
minutos, 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 Ata da última reunião. 
 

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

Terrenos Particulares ao Abandono – Proveniente das reclamações de munícipes 
que se confrontam com terrenos deixados ao abandono pelos proprietários com 
ervas e silvas enormes que criam ratos e toda a bicharada, os quais são afetados pela 
visita dos mesmo. Após análise confirmada, foi deliberado informar a Câmara 
Municipal de Aveiro através do senhor vice-presidente para que delibere aos 
serviços competentes a limpeza das propriedades o mais urgente possível.    
 

Posto de Transformação (PT – EDP) – Conforme pretendido por esta entidade 
foi colocada no dia 9 de Maio de 2013 no local indicado “Urbanização da URBRE” 
a cabine térrea para melhor serviço elétrico desta zona. 
 

Marcha/ Peregrinação – A Igreja Paroquial promoveu uma Marcha/Peregrinação 
com partida da Igreja de São Bernardo com destino ao túmulo de Santa Joana 
Princesa no passado dia 11 de Maio tendo incorporado jovens, catequistas e muitas 
pessoas que se incorporaram num ato de fé. A Junta colaborou neste evento.   
 

Números de Policia – Sob a comunicação por escrito de um munícipe da Rua da 
Cabreira onde indica que a colocação de numeração de “Número de Policia”, na 
Rua dos Barreiros se encontra errada. Após análise ao local confirmamos 
efetivamente que a colocação dos números 140 e 142 na Rua dos Barreiros, está 
incorreta. Esta numeração efetivamente reporta-se à Rua da Cabreira. Foi deliberado 
transmitir e entregar todos os elementos para que os serviços da Câmara Municipal 
de Aveiro através do responsável nesta aérea Sr. Calisto, possa que com urgência 
deliberar a respetiva correção.    
 
Circo Royal – Foi solicitado espaço para a realização de espetáculos deste circo 
para o período de 24 de Maio a 03 de Junho de 2013, no terreno anexo ao edifício 
do Ex-centro de Saúde Mental, tendo sido deliberado a sua ocupação em 
contrapartida de entradas livres para as crianças do 1.ºciclo e do Jardim de Infância 
do Centro Paroquia de São Bernardo.  
 

Festas da Cidade e do Concelho de Aveiro – A Freguesia de São Bernardo 
participou numa Sessão Solene do Município de Aveiro no dia 11 de Maio, bem 
como na Procissão de Santa Joana e Missa Festiva presidida por Sr. Ex.ª Rev.ª 
Senhor Bispo de Aveiro, em frente ao museu de Aveiro no dia 12 de Maio de 2013. 
 
_____________________________________________________________________ 
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Trabalhos na Freguesia – Continuam em execução os serviços de limpeza nos 
diversos espaços verdes da Freguesia, Parque de São Bernardo e Cemitério. 
Concluiu-se a colocação de pedra hexagonal num espaço pedonal na Rua de Castela, 
e asfaltamento, em dois espaços degradados na Rua do Ramal e na Rua de Castela.  
 
Procedimento por Ajuste Direto nº 01/2013 – Após audiência prévia aos 
concorrentes nos termos do artº 123 do Código dos Contratos Públicos e não tendo 
havido reclamações foi elaborado o Relatório Final nos termos legais e deliberado 
adjudicar o procedimento por ajuste direto nº 01/2013 relativo à empreitada de 
“Junta de Freguesia de São Bernardo – Pavimentações 2013” ao concorrente 
classificado em 1º lugar – Jomail - Construção Civil, Ldª, pelo preço de 73.240,41 €. 
 
Rua das Pajotas – No contexto de adjudicação de requalificação de toda a Rua que 
irá suportar o levantamento do paralelo existente, colocação de águas pluviais, recuo 
de murros e asfaltamento, foram convidados todos os residentes, os quais hoje 
estiveram presentes nesta junta, onde lhes foram prestados os esclarecimentos tidos 
por convenientes. Como a Rua irá ficar periodicamente intransitável, foi pedido à 
proprietária de um terreno livre, através da sua neta Andreia, e autorizado para que 
os residentes coloquem as suas viaturas neste período. Após solicitação de treze 
residentes a Junta requereu à Lusitânia Gás a instalação da rede de abastecimento de 
gás doméstico.  
 
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 Ata que, 
depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 

    
 
 
 
      

   O Presidente,                    O Secretário,                         O Tesoureiro, 
    
 
        _________________              ________________          ________________ 
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NÚMERO CENTO E VINTE E SETE 
 

Aos vinte e um dias mês de Maio de dois mil e treze, pelas dezoito horas e trinta minutos, 
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 Ata da última reunião. 

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

Núcleo Sportinguista de São Bernardo - Este núcleo promoveu no dia 18 de Maio de 
2013 as comemorações do 12.ºAniversário da sua Fundação. Após seu convite a Junta de 
Freguesia partilhou com agrado fazendo-se representar nestas comemorações.  

22.º Passeio Anual – 3.º Idade - No âmbito da eventual efetivação deste Passeio 
vocacionado à classe sénior da Freguesia, foi deliberado apresentar propostas de itinerário a 
percorrer e nos moldes dos anos anteriores.  

Cruz Alta – Sinalização - Foi deliberado solicitar à Câmara Municipal de Aveiro através 
do Sr. Vereador Eng. Carlos Santos a sua deliberação para que na zona em título toda a 
sinalização de pintura no chão seja reposta, pois a existente quase não se nota, e, como é 
zona de enorme afluxo rodoviário, torna-se pertinente esta requalificação.   

Serviços de Limpeza e Manutenção – Em diversos pontos da Freguesia, predomina o 
corte do relvado em diversas zonas, limpeza de valetas, passeios e no restauro do adro da 
Igreja.   

Cemitério – Foi deliberado proceder á concessão das seguintes sepulturas: n.º 849/A do 
7.º talhão a favor de Pedro Miguel Santos Pereira, e n.º 856 do 7.º talhão a favor de José 
Carlos Lopes Gomes. 

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 Ata que, 

depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 

           
 

    O Presidente,                      O Secretário,                         O Tesoureiro,        
   
  
        _________________              ________________          ________________ 
 
 
_____________________________________________________________________ 
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NÚMERO CENTO E VINTE E OITO 
 
 

Aos quatro dias mês de Junho de dois mil e treze, pelas dezoito horas e trinta minutos, 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 Ata da última reunião. 
 

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

Pavimentações - Procedimento por Ajuste Direto nº 01/2013 - Por deliberação de Junta de 
14/05/2013, foi procedimento por ajuste direto para adjudicação da empreitada da “Junta de 
Freguesia de S. Bernardo – Pavimentações 2013”, adjudicado ao concorrente “Jomail- 
Construção Civil, Ldª”, pelo preço contratual de 73.240,41€+IVA, nos termos da sua proposta 
datada de 22/03/2013. Após notificação da adjudicação, nos termos do artº 77º do Código dos 
Contratos Públicos, foram rececionados alguns documentos de habilitação, encontrando-se em falta 
o alvará e a caução, podendo o primeiro ser consultado na Internet, site www.inci.pt, o que veio 
efetivamente a acontecer. Após consulta do alvará detetou-se que o mesmo se encontra 
“Cancelado”. Assim, nos termos do artº 86º do Código dos Contratos Públicos, foi a empresa 
contatada para justificar o fato do alvará se encontrar cancelado, o que não veio a acontecer. Face 
ao atrás exposto, pode a Junta de Freguesia deliberar: Declarar a caducidade da adjudicação tomada 
na reunião de 14/05/2013, por não apresentação dos documentos de habilitação por parte do 
adjudicatário, nos termos do artº 86º do CCP, sem possibilidade de adjudicação ao concorrente 
ordenado em lugar subsequente, por o mesmo não existir; 
Em consequência, revogar a decisão de contratar deliberada na reunião de Junta de 05/03/2013, ao 
abrigo do disposto no artº 80º do CCP; Abrir novo procedimento por ajuste direto nos termos da 
alínea a) do artº 19º do CCP, para adjudicação da empreitada “Junta de Freguesia de 
S.Bernardo-Pavimentações 2013”, com consulta a uma só entidade Henriques Fernandes & 
Neto, S.A., pelo preço base de 73.500,00€+IVA, e execução no prazo de 60 dias. Aprovadas as 
peças do procedimento nos termos do nº 2 do artº 40º do CCP” 
 

“Meludias de Aveiro” – A convite do diretor Geral da Aveiro Expo estivemos presentes nas 
reuniões extensivas a todas as Juntas do Concelho de Aveiro, onde foi apresentado o projeto 
musical e cultural em título para elaboração, e, em parceria com as Juntas de Freguesia.  
  

GAI nas Freguesias – Foi recebida a proposta apresentada pelo executivo da Câmara Municipal 
de Aveiro para implementação do “GAI” nas Freguesias. Foi devidamente analisada e deliberado 
implantar o proposto atendimento.   
  

EB2,3 de São Bernardo – Proveniente da deslocação do acesso de entrada e saída, na Rua Infante 
D. Henrique dos alunos do 1º Ciclo, nomeadamente 3º e 4º ano, foi solicitado à Câmara Municipal 
de Aveiro a alteração de sinalização correspondente à passagem dos autocarros de transporte de 
crianças. Foi efetuado esse trabalho. 
  
Trabalhos na Freguesia – Continuam os serviços de limpeza de valetas, espaços verdes, Parque 
de São Bernardo, cemitério, valetas e adro da Igreja. 
  

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 Ata que, depois de 
lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
                   O Presidente,                  O Secretário,                         O Tesoureiro,        
  
   
         _________________              ________________          ________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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NÚMERO CENTO E VINTE E NOVE 
 

Aos dezoito dias mês de Junho de dois mil e treze, pelas dezoito horas e trinta minutos, 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 Ata da última reunião. 
 

Período aberto ao Público – Estiveram presentes munícipes, os quais apresentaram as suas 
questões, tendo a Junta registado e prestado os esclarecimentos tidos por convenientes. 
 
GAI nas Freguesias – Após deliberação entre a Câmara Municipal de Aveiro e Junta de Freguesia 
irá ter o seu início nesta Autarquia o atendimento aos munícipes a iniciar no dia 24 de Junho de 
2013, conforme informação e calendarização tornada pública nos locais habituais. 
  
Agarrados ao BTT Clube – Efetuou-se no dia 16 de Junho a 3ª edição do evento “BTT Rota da 
Mamoa” que contou com a participação de 450 atletas, masculinos e femininos de diversos 
escalões. A Freguesia de São Bernardo, como vem sendo hábito colaborou com a Associação em 
título e a Freguesia de Nossa Senhora de Fátima. Apraz-nos registar o propósito deste evento e 
felicitar a sua organização. 
 
Liga dos Combatentes – Núcleo de Aveiro – A Liga em título tenciona promover um encontro 
de antigos militares das Freguesias de Oliveirinha, Santa Joana e São Bernardo, tendo solicitado à 
nossa Freguesia a receção e concentração na sede desta Junta, seguido de uma romagem ao 
Cemitério e Missa na Igreja Paroquial. Após análise foi deliberado colaborar neste evento. 
 
Procedimento por Ajuste Direto nº 01/2013-Pavimentações 2013 – Foi decido adjudicar, de 
acordo com a proposta formulada na Ata nº 1 – Projeto de Decisão de Adjudicação, elaborado 
pelos serviços da entidade adjudicante nos termos do nº 1 do artº 125º do C.C.P., ao único 
concorrente convidado “Henriques, Fernandes & Neto, S.A.”, pelo preço contratual de 
73.499,00€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, com pagamento a 60 dias após a receção das 
faturas, emitidas a partir da aprovação dos autos de medição mensais, e a executar no prazo de 60 
dias seguidos, nos termos do Convite, Caderno de Encargos, e demais documentos que serviram de 
base ao procedimento, e com base na sua proposta refª OP-127-PAV/13, datada de 14/06/2013, a 
empreitada de “Junta de Freguesia de São Bernardo-Pavimentações 2013”. Mais foi decidido 
aprovar a minuta do respetivo contrato, em anexo, sem prejuízo de, a não haver prestação da 
caução nos termos legais e/ou a haver ajustamentos à mesma em sede de aceitação pelo 
adjudicatário, vir a presente a ficar sem efeito ou vir novamente a nova minuta a ser submetida para 
efeitos de nova aprovação, consoante os casos. 
 
Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão do espaço de 2x3=6m2 para construção de uma 
Capela com o nº 13 a favor de Maria Angélica Gonçalves. 
  
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 
Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e a passar. 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Ata que, depois de 
lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
                   O Presidente,                  O Secretário,                         O Tesoureiro,        
  
   
         _________________              ________________          ________________ 
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NÚMERO CENTO E TRINTA 
 

Aos dois dias mês de Julho de dois mil e treze, pelas dezoito horas e trinta minutos, reuniu a 
Junta de Freguesia de São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares 
Vieira e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos:  
 

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

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

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

Dia da Comunidade – Em parceria com a Paróquia realizou-se o dia em título num espaço da 
Aldeia Desportiva com a celebração da Missa Campal, almoço e tarde Cultural. 
 

Viaturas Abandonadas – Comunicamos ao Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de 
Aveiro o abandono de duas viaturas, em via pública, a fim de que as mesmas sejam 
identificadas e retiradas dos locais, nas Ruas Areeiro e Barro. 
  

Centro Desportivo de São Bernardo – Nos dias 7, 8, 9 e 10 de Junho de 2013, sob a 
responsabilidade do Centro Desportivo de São Bernardo, um grupo de Atletas, ex-Atletas e 
Treinadores realizaram o 1º Bermas Cup 2013, Torneio Internacional de Aveiro em Andebol, 
reservado aos iniciados, Juvenis, Juniores, Infantis, Minis, Femininos, Bâmbis, Séniores e 
Veteranos que totalizou cerca de 980 atletas. Quatro dias de divulgação de andebol no 
Concelho de Aveiro. Apraz-nos registar o trabalho extenuante de um grupo de Jovens que 
dignificaram o Clube a Freguesia e o Andebol. 
  

Centro de Animação Comunitária – Decorreu no dia 21 de Junho de 2013, no auditório da 
Junta de Freguesia de Oliveirinha um Sarau Cultural que este Centro levou a efeito tendo 
presenteado os presentes, com Cantares, Danças, Folclore e Sketchs. Parabéns a este grupo 
Sénior, que mais uma vez demonstraram as suas faculdades. 
 

Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de São Bernardo – No dia 21 de Junho de 
2013 decorreu uma reunião com diversos pontos na ordem de trabalhos:  
Destacamos o ponto 2 – Aprovação da proposta de atribuição de um patrono à Escola nº 2 
de São Bernardo “Escola Básica EB 2,3 de São Bernardo”, sediada na Rua Dr. Girão 
Pereira na Freguesia de São Bernardo. Após apresentação de diversas propostas, com análise e 
discussão, prolongadas, procedeu-se à votação. A Junta de Freguesia de São Bernardo, na 
pessoa do seu Presidente, perante as propostas apresentadas que suportavam os seguintes 
Propostos: - Fernando Pessa, Lourenço Peixinho, José Augusto e Zeca Afonso. 
Defendeu o nome do Santo da Freguesia e propôs – Bernardo de Claraval, como 
patrono desta Escola. Apresentadas as propostas à votação dos doze conselheiros presentes foi 
deliberado a seguinte votação: Dois votos a favor de Fernando Pessa, um Voto a favor de Zeca 
Afonso e 9 votos a favor de Bernardo de Claraval. 
 

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 Ata que, depois 
de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
                   O Presidente,                                 O Tesoureiro,        
  
   
         _________________                  ________________           
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NÚMERO CENTO E TRINTA E UM 
 

Aos nove dias mês de Julho de dois mil e treze, pelas dezoito horas e trinta minutos, 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 Ata da última reunião. 
 

Período aberto ao Público – Estiveram presentes munícipes, os quais apresentaram as suas 
questões, tendo a Junta registado e prestado os esclarecimentos tidos por convenientes. 
 
Assembleia de Freguesia – Procedeu-se a uma análise ao modo como decorreu a Assembleia 
de Freguesia realizada a 24 de Junho de 2013, tendo sido deliberado congratularmo-nos de 
forma positiva com o modo como a mesma decorreu. 
 

Homenagem ao Padre José Félix – Decorreram no dia 29 de Junho de 2013 as cerimónias 
alusivas à homenagem em título, promovidas pela Comissão responsável da Fábrica da Igreja 
de São Bernardo e a Junta de Freguesia de São Bernardo cujo programa registamos. - Celebração 
Eucarística na Igreja Paroquial, presidida pelo Sr. Bispo de Aveiro D. António Francisco. - Breve Sessão 
Solene e descerramento do Monumento à memória do Padre José Félix no espaço central do Adro da Igreja. - 
Almoço de confraternização aberto ao Povo de São Bernardo. Estiveram presentes várias 
individualidades, nomeadamente o Sr. Bispo D. António Francisco, Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Aveiro Dr. Élio Maia, representante da Segurança Social Dr.ª Helena Vieira, 
tendo coordenado a Sessão Solene o Dr. José Maio, Presidente da Assembleia de Freguesia. 
Registamos com agrado e satisfação a presença da população neste ato, demonstrando o 
imenso reconhecimento pelo seu trabalho e dedicação durante cerca de 40 anos ao serviço da 
Paróquia e da Freguesia de São Bernardo. Eternamente bem haja Padre Félix. 
 

Sinal de Trânsito – Encontra-se um sinal de estacionamento de Motociclos, na Rua Cónego 
Maio, perto do Café Mimo. Tanto quanto é do conhecimento desta Autarquia o sinal existia 
porque do lado contrário da Rua funcionava uma oficina de reparação. Como há vários meses a 
mesma encerrou a sua atividade, foi deliberado solicitar à Câmara Municipal de Aveiro a sua 
retirada, ativando assim um estacionamento automóvel. 
  

Pavimentação 2013 – Ajuste Direto nº 1 – Iniciaram os trabalhos de requalificação na Rua 
das Pajotas desta Freguesia, conforme procedimento em título. 
  

22º Passeio Anual da 3ª Idade – Após analisadas várias propostas quanto ao Itinerário a 
efetivar, foi deliberado que o passeio a realizar no próximo dia 07/08/2013, será à Praia de 
Mira, Figueira da Foz, Coimbra, Luso e São Bernardo. Foi também deliberado solicitar 
orçamento a duas empresas de transportes rodoviários para efetivarem o serviço ocasional, 
conforme itinerário prescrito. 
 

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 Ata que, depois 
de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
                   O Presidente,                  O Secretário,                         O Tesoureiro,        
  
   
         _________________              ________________          ________________ 

          
 
_________________________________________________________________________ 
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NÚMERO CENTO E TRINTA E DOIS 
 

Aos vinte e três dias mês de Julho de dois mil e treze, pelas dezoito horas e trinta minutos, 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 Ata da última reunião. 
 

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

22º Passeio Anual da 3ª Idade – Foi analisado todo o processo referente ao Passeio anual para 
que tudo decorra no positivo. O itinerário consiste na paragem e visita – Praia de Mira, Figueira da 
Foz, Gala, Coimbra e Luso. 
 

PT - Comunicações – Foi solicitado por esta Instituição a instalação de 4 Postes no passeio da 
Rua Anselmo Neto para atendimento a clientes da Rua do Marco. Após algumas justificações pela 
PT esta Junta não deve inviabilizar um serviço aos seus munícipes. 
  

Rua Anselmo Neto – Após solicitação aos Serviços Municipalizados de um Ecoponto a instalar 
no início da Rua em título, registamos com agrado a sua colocação. 
  

Sinal de Motociclos – Foi solicitado à Câmara Municipal de Aveiro, a retirada do sinal em título 
que se encontrava na Rua Cónego Maio, antes do Café Mimo, e, tanto quanto é do conhecimento 
não fazia sentido de existir, porque a oficina em frente encerrou a sua atividade. 
  

Limpeza em Propriedades Privadas – Na Rua do Marco, em frente ao Café Mimo e que 
confronta com estabelecimento comercial “Isauro Neves Ferreira”, encontra-se uma propriedade 
com vegetação muito alta, onde habita muita bicharada, tais como ratos e cobras, bem como na 
Rua dos Barreiros, junto ao nº 4. Deliberou-se solicitar à Câmara Municipal de Aveiro que 
providencie no sentido de resolver junto dos proprietários esta desagradável situação. 
 

Declaração de Intenção – Foi deliberado proceder em favor desta declaração com o 
Agrupamento de Escolas José Estevão reconhecendo âmbito do seu objetivo da qualificação de 
jovens e adultos, conforme exarado no seu contendo. 
 

Liga Portuguesa Contra o Cancro - Após sua solicitação foi deliberado prestar apoio no âmbito 
da sua atividade e que consiste na afixação de cartazes alusivos à caminhada e disponibilização de 
Kites de participante nas nossas instalações. 
 

Procedimento por Ajuste Direto nº 02/2013 – Foi deliberado por unanimidade, nos termos da 
alínea a) do art.º 19 do Código dos Contratos Públicos, proceder á abertura de procedimento por 
ajuste direto, com convite a três Empresas para execução da empreitada de “Pavimentações 2013 
desta Junta de Freguesia”, nomeadamente nas Ruas, Alexandre Nunes Coelho, Dória, Ligação do 
Ramal à Rua dos Forninhos e Estacionamento do Centro Desportivo São Bernardo, com o preço 
base de 35.000,00 € acrescido de IVA à taxa legal, e, cujo critério de adjudicação será do preço mais 
baixo. Mas foi deliberado por unanimidade, aprovar a carta-convite via email, a enviar às Empresas, 
bem como mapa de medições, peça desenhada relativa à intervenção a realizar, cadernos de 
encargos, anexo 11, modelo de aceitação do conteúdo do Caderno de Encargos, plano de 
prevenção e gestão, tudo em PDF, Foram nomeados para constituição do júri o Sr. Engº. João 
Pontes, Srª. Engª. Ana Maia, Técnicos da Câmara Municipal de Aveiro e Marta Neves, 
administrativa da Junta de Freguesia de São Bernardo. 
 

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e a passar. 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Ata que, depois de 
lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
                   O Presidente,                  O Secretário,                         O Tesoureiro,        
  
   
         _________________              ________________          ________________      
_____________________________________________________________________________ 
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NÚMERO CENTO E TRINTA E TRÊS 
 

Aos trinta dias mês de Julho de dois mil e treze, pelas dezoito horas e trinta minutos, 
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 Ata da última reunião. 
 

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

22º Passeio Anual da 3ª Idade – Após uma análise a todo o processo, foi deliberado que 
o Secretário Henrique Vieira e o Tesoureiro Júlio Vasconcelos Oliveira, acompanhem os 
utentes prestando assim toda a assistência necessária. 
  

Rua Cega – Foi solicitado a remoção de 2 postes que ainda se encontram num espaço de 
recuo que a Junta efetivou na curva, entre as Ruas da Ucha e Emigrantes. 
  

Demolição de Parede – Foi solicitado à Câmara Municipal de Aveiro a demolição de 
parte de sobreposta à residência do Sr. José Augusto, residente na rua dos Barreiros e que 
ficou num espaço público cedido pela construção de um imóvel. 
  

Substituição do Presidente – Conforme previsto na Lei Autárquica, foi deliberado por 
unanimidade que o Secretário desta Autarquia, Henrique Vieira, substitua o Presidente José 
António Tavares Vieira no período de 01 a 09 de Agosto, por este se encontrar ausente da 
Freguesia. 
  

Terrenos abandonados – Após reclamações de vizinhos comunicou-se à Câmara 
Municipal de Aveiro que através da Divisão do Ambiente os proprietários identificados 
sejam notificados para a devida limpeza. 
 

Clube dos Galitos – A exemplo de anos anteriores, foi deliberado a renovação do 
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo para a época de 2013/2014, 
destinado à classe Sénior. 
  

Centro de Animação Comunitária – No dia 25 de Julho de 2013, após um encontro 
onde reinou o habitual Convívio e diversão, irá haver uma paragem para férias até ao 
começo das suas atividades. 
 

Trabalhos na Freguesia – Continua-se a proceder à limpeza geral da 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 Ata que, 
depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
                   O Presidente,            O Secretário,                         O Tesoureiro,        
  
   
         _________________              ________________          ________________   
    
 
______________________________________________________________________ 
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NÚMERO CENTO E TRINTA E QUATRO 

 
Aos treze dias mês de Agosto de dois mil e treze, pelas dezoito horas e trinta minutos, 
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 Ata da última reunião. 
 

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

22.º Passeio Anual – 3.º Idade – Decorreu no passado dia 7 de Agosto o Passeio / 
Convívio, direcionado à classe Sénior de São Bernardo onde se visitaram algumas 
localidades, tais como, Praia de Mira, Figueira da Foz, Coimbra e Buçaco. O Secretário e o 
Tesoureiro, Henrique Vieira e Júlio Oliveira, acompanharam e coordenaram este evento, 
tendo decorrido tudo muito bem, conforme expresso pelos excursionistas.  
 

Espaço Verde Patela – É reclamado pelo representante dos moradores a limpeza e 
manutenção de um espaço verde contínuo às suas habitações. Através de e-mail da Câmara 
Municipal de Aveiro / Eng.º Felgueiras de 25 de Julho de 2013, informado que ainda não 
existe receção provisória de obra, não é domínio publico.  
 

Procedimento por Ajuste Direto nº 2/2013 – Nos termos da alínea a) do artº 19º do 
Código dos Contratos Públicos (ECP), o júri recebeu as propostas solicitadas às três 
Empresas, procedeu à ordenação das mesmas, recebidas até ao dia 08 de Agosto de 2013, 
constantes do Relatório Preliminar, e, vai no sentido da intenção de adjudicação enviar a 
todas as empresas para apresentarem por escrito o que tiverem por conveniente. 
 

Festejos em Honra Do Padroeiro São Bernardo – Continuamos a disponibilizar-nos na 
colaboração que a Comissão destes Festejos nos solicita, e, dentro dos transmites legais.  
 

Loteamento na Rua Canhas do Marco – Proveniente do vandalismo na parte elétrico e 
roubo do PT para abastecimento de energia elétrica para o loteamento, a Junta tem 
colaborado com o Empreiteiro, nomeadamente, perante a EDP e Câmara Municipal de 
Aveiro. 
 

Assembleia de Freguesia – Foi deliberado propor ao Sr. Presidente que a próxima 
reunião de Assembleia se realize no dia 10 de setembro de 2013, 3ª Feira pelas 21,30 horas 
no Salão Nobre da Junta de Freguesia de São Bernardo.   
 

Espaço Pedonal do adro da Igreja - A Junta colaborou no levantamento e reposição do 
passeio colocado ao lado do campo. 
    

Limpezas – Continuam os trabalhos de limpeza, em todas as áreas verdes, parque de São 
Bernardo, Cemitério e em diversas ruas da 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 Ata que, 
depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
                 O Presidente,            O Secretário,                         O Tesoureiro,        
    
        _________________              ________________          ________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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NÚMERO CENTO E TRINTA E CINCO 
 

Aos vinte e sete dias mês de Agosto de dois mil e treze, pelas dezoito horas e trinta 
minutos, 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 Ata da última reunião. 
 

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

Assembleia de Freguesia – Procedeu-se á preparação da próxima Assembleia Ordinária 
do mês de Setembro de 2013 que irá decorrer no próximo dia 10 de Setembro de 2013 a 
partir das 21,30 horas no Salão Nobre da Junta de Freguesia. 
  

Substituição do Presidente – Conforme previsto na Lei Autárquica, foi deliberado que o 
Secretário desta Autarquia, Henrique da Rocha Vieira, substitua o Presidente da Junta José 
António Tavares Vieira no período compreendido entre 01 a 08 de Setembro de 2013, por 
este se encontrar ausente da Freguesia.  
 

Cedência do Salão Nobre – O Movimento Independente de Cidadãos – Juntos Por São 
Bernardo, solicitou a esta Autarquia as suas instalações para apresentação pública do seu 
candidato à Assembleia de Freguesia de São Bernardo no dia 06 de Setembro de 2013, a 
partir das 21,00 horas até 23,30 horas.  
 

Recolha de Sangue-ADASMA – A Associação de Dadores de Sangue da Mamarrosa em 
parceria com esta Junta e com a colaboração da Fundação Padre Félix irá proceder a mais 
uma recolha na sede desta Autarquia no próximo dia 08/09/2013, conforme programas 
afixados. 
 

Festejos em Honra do Padroeiro São Bernardo – Efetuaram-se os festejos em título 
que após uma análise no seu todo, registamos com satisfação o modo positivo como 
decorreu, nomeadamente no capítulo religioso bem como na animação cultural e musical. 
Destacamos também as passadeiras floridas em todo o adro da Igreja. Parabéns a todas as 
pessoas que se disponibilizaram para levar a efeito estes festejos, e, em particular ao Grupo 
Cultual São Bernardo A Cantar, na pessoa da sua diretora Helena Simaria. 
  

Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão das seguintes sepulturas: Sepultura nº 
856-A do 7º talhão, a favor de Raquel Filipa Santos Almeida e Sepultura nº 863 do 7º 
talhão, a favor de Eduardo Manuel Santos Marques. Foi também deliberado proceder ao 
alargamento da sepultura nº 290 do 2º talhão, a favor de Ulisses Rocha Nunes Oliveira de 
0,65 cm para 0,80 de largura.   
 

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 Ata que, 
depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
                 O Presidente,            O Secretário,                         O Tesoureiro,        
    
        _________________              ________________          ________________ 
______________________________________________________________________ 
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NÚMERO CENTO E TRINTA E SEIS 
 

Aos dezasseis dias mês de Setembro de dois mil e treze, pelas dezoito horas e trinta 
minutos, 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 Ata da última reunião. 
 

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

Procedimento Por Ajuste Direto Nº 2 – Pavimentações-2013 – Foi decidido 
adjudicar, de acordo com a proposta formulada na Ata nº 1 – Projeto de Decisão de 
Adjudicação, elaborado pelos serviços da entidade adjudicante nos termos do nº 1 
do artº 125 do C.C.P., ao concorrente convidado “Henriques Fernandes & Neto, 
S.A.” pelo preço contratual de 34.981,50 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 
com pagamento a 30 dias após a receção das faturas emitidas a partir da aprovação 
dos autos de medição mensais, e a execução no prazo de 30 dias seguidos, nos 
termos de Convite, Caderno de Encargos, e demais documentos que serviram de 
base ao procedimento, e com base na sua proposta OP-198-PAV/13, datada do 07 
de Agosto de 2013, a empreitada de “Junta de Freguesia de São Bernardo – 
Pavimentações 2013”. Mais foi decidido aprovar a minuta do respetivo contrato, em 
anexo, sem prejuízo de, a não haver prestação de caução nos termos legais e/ou a 
haver ajustamentos à mesma em sede de aceitação pelo adjudicatário, vir a presente 
aprovação a ficar sem efeito ou vir novamente a nova minuta a ser submetida para 
efeitos da nova aprovação, consoante os casos. 
  
Ajuste Direto nº 1 – Continuam em execução as requalificações nas ruas que 
compõem este Ajuste Direto, a cargo da Empresa HFN-Henriques Fernandes & 
Neto, S.A. e acompanhadas pelos técnicos da Câmara Municipal de Aveiro.  
 

Trabalhos na Freguesia – Procede-se à rega e manutenção de espaços verdes, 
limpeza de valetas, Parque de São Bernardo e Cemitério. A Câmara Municipal de 
Aveiro forneceu massa asfáltica a frio e a Junta com os seus colaboradores aplica em 
diversas Ruas que comportam abatimentos “buracos”.  
 

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 Ata 
que, depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
                 O Presidente,            O Secretário,               O Tesoureiro,        
  
   
        _________________             ________________          ________________ 
_________________________________________________________________ 
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NÚMERO CENTO E TRINTA E SETE 
 

Ao primeiro dia do mês de Outubro de dois mil e treze, pelas dezoito horas e trinta 
minutos, 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 Ata da última reunião. 
 

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

Assembleia de Freguesia – Procedeu-se a uma análise sob a forma como decorreu 
a Assembleia realizada a 10 de Setembro de 2013, tendo sido deliberado 
congratularmo-nos de forma positiva e ordeira como a mesma decorreu. Foi 
entregue a cada deputado, bem como ao executivo da Junta um Guião da Freguesia. 
  

Eleições Autárquicas – Decorreram no dia 29 de Setembro de 2013 as eleições em 
título, e, após uma análise de apreciação de como decorreu o processo eleitoral, 
devemos registar o modo negativo com que representantes de alguns partidos, e, 
talvez por falta de formação para este ato, complicaram o trabalho inerente à 
Assembleia de Voto.  
 

Instalação da próxima Assembleia – Face às eleições realizadas a 29 de Setembro 
de 2013 e às disposições legais, foi deliberado propor ao Presidente da Assembleia 
de Freguesia e ao cidadão que encabeçou a lista mais votada, Henrique da Rocha 
Vieira que a Assembleia de Instalação e a primeira reunião decorram no dia 15 de 
Outubro de 2013 pelas 21,30 no Salão Nobre da Junta de Freguesia. 
 

Melodias de Aveiro – No dia 20 de Setembro de 2013, Organização da Aveiro-
Expo, estiveram em São Bernardo no Salão do Centro Paroquial, a Confraria do São 
Gonçalo, Confraria dos Ovos Moles e a Tuna Feminina da Universidade de Aveiro 
que presentearam o público presente com as melodias apresentadas. A Junta 
colaborou e ofereceu um Guião da Freguesia de São Bernardo a cada Grupo. 
 

Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão das sepulturas 862-A e 863-A do 
7º Talhão, a favor de Diamantino de Sousa Almeida e Adília Pereira. 
 

Trabalhos na Freguesia – Decorrem trabalhos de limpeza, tais como, de caixas de 
águas pluviais, limpeza de valetas e manutenção de 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 Ata 
que, depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
                 O Presidente,            O Secretário,               O Tesoureiro,        
    
        _________________             ________________          ________________ 
_________________________________________________________________ 
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NÚMERO CENTO E TRINTA E OITO 
 

Aos quinze dias do mês de Outubro de dois mil e treze, pelas dezoito horas e 
trinta minutos, 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 Ata da última reunião. 
 
Período aberto ao Público – Estiveram presentes munícipes, os quais 
apresentaram as suas questões, tendo a Junta registado e prestado os 
esclarecimentos tidos por convenientes. 
 
Trabalhos na Freguesia – Efetuaram-se trabalhos de limpeza em espaços 
verdes, Parque de São Bernardo, Cemitério, limpeza de caixas de águas 
pluviais e feitura de passeios na Rua do Barro. 
  
Processo Documental a entregar ao novo Executivo – Proveniente dos 
resultados das eleições Autárquicas realizadas a 29/09/2013 para a Assembleia 
de Freguesia de São Bernardo “Junta de Freguesia” para o próximo mandato 
autárquico, foi deliberado proceder à entrega documental, ao Presidente 
Henrique da Rocha Vieira que hoje 3.ª feira irá tomar posse. 
 
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 
Ata que, depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
 
 
          O Presidente,                    O Secretário,               O Tesoureiro,        
  
   
_________________             ________________         ________________ 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________ 
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