
NÚMERO CENTO E QUARENTA E DOIS 
 

Aos doze dias do mês de Janeiro de dois mil e nove, reuniu a Junta de Freguesia de 
São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, o 
Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, 
tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 
Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Período aberto ao Público – Foram recebidos munícipes tendo apresentado as 
suas questões, às quais a Junta prestou os esclarecimentos tidos por convenientes. 
 
Boletim Informativo – Foi analisado o conteúdo e a forma como decorreu a 
distribuição do Informativo n.º 126. 
 
Recolha de Sangue – Procedeu-se a uma análise e ao modo como decorreu este 
recolha efectuada no dia 11/01/09 na Sede da Junta a qual registou 64 inscrições, 21 
suspensos e 43 colheitas. 
  
Assembleia de Freguesia – Procedeu-se a uma análise ao modo como decorreu a 
Assembleia realizada a 30/12/08, 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, de datas para publicação do Informativo da Freguesia 
para o ano de 2009. 
  
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 
Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e 
a passar. 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta 
que, depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
           O Presidente,                   O Secretário,                    O Tesoureiro,                    
 
    
     ________________       __________________       ________________   
 
 
 
_________________________________________________________________ 
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NÚMERO CENTO E QUARENTA E TRÊS 
 

Aos vinte dias do mês de Janeiro de dois mil e nove, 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 que apresentaram as suas 
questões. A Junta prestou os esclarecimentos tidos por convenientes. 
 

Diário da República – Foi deliberado renovar a assinatura das publicações oficiais para o ano 
de 2009. 
 

40.º Aniversário da Criação da Freguesia – Procedeu-se a um balanço final ao modo como 
decorreu a Sessão Solene no dia 17/01/09 no Salão do Centro Paroquial, nomeadamente, 
Quadros de Valores e Excelência, atribuídos a alunos do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos, Distinções 
Honorificas aos Professores Aposentados nos últimos dez anos, Centro de Animação 
Comunitária de São Bernardo, Banda de Gaitas da Associação Musical São Bernardo, Centro 
Desportivo de São Bernardo-Campeões Nacionais de Juniores Masculinos e atribuição da 
Medalha de Ouro da Freguesia de São Bernardo ao cidadão Élio Manuel Delgado da Maia. 
A Câmara Municipal de Aveiro esteve presente, através do seu executivo, a Assembleia 
Municipal na pessoa da Ex-Presidente e Secretários, e Juntas de Freguesia. 
Participaram na parte cultural e Musical as Associações homenageadas, bem como o Coro 
Infantil da Sociedade Musical de Santa Cecília, Dr.ª Rosa Edite e a Prof.ª Olga Dadanova.  
Este acontecimento foi deveras enriquecedor no seu global e digno de registo. 
Por último ficou decidido agradecer a todas as entidades e cidadãos, nomeadamente aos jovens 
apresentadores, Carla e André e cidadãos, empenhados na excelente colaboração prestada. 
  
Concurso de Presépios – No 2.º ano consecutivo de Concurso de Presépios de São 
Bernardo, promovido pela Paróquia de São Bernardo. A Junta participou, tendo-lhe sido 
atribuído o 3.º Prémio, premiando assim o trabalho apresentado pelas colaboradoras desta 
Junta.  
 

Edição do Livro – Foi oferecido à Junta de Freguesia de São Bernardo pelo Sr. António 
Ferreira Caniço um livro que o mesmo editou e que se reflecte na Família de José Vieira 
Caniço/Maria Marques, cidadãos desta Freguesia 
 

Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão das sepulturas n.ºs 852, 852-A e 859 do 7.º 
talhão a favor de Carlos Jorge Almeida Pereira, Carlos Alberto da Costa Macedo e José Manuel 
Guedes 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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NÚMERO CENTO E QUARENTA E QUATRO 
 

Aos vinte e sete dias do mês de Janeiro de dois mil e nove, 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 – A Junta prestou os esclarecimentos tidos por 
convenientes aos munícipes que estiveram presentes e apresentaram as suas 
questões. 
 
Escola Profissional de Aveiro – Foi deliberado colaborar com a Escola em título 
na candidatura ao Curso Profissional de Técnico de Electrónica, Automação e 
Comando, que concerne em múltiplas valências associadas à área de electrónica. 
 
Comemorações dos 1050 e 250 Anos – Na abertura das comemorações dos 1050 
anos de elevação a cidade, que a Câmara Municipal de Aveiro realizou no dia 
26/01/09, a Junta esteve presente nas diversas cerimónias.  
 
Recenseamento Eleitoral – Conforme prescrito na lei a composição das 
Comissões Recenseadoras é composta pelos membros das Juntas de Freguesia e por 
um delegado designado por cada partido político com assento na Assembleia da 
República. Os partidos políticos deviam comunicar aos presidentes das comissões 
recenseadoras até ao dia 08 de Janeiro de 2009 os nomes dos seus delegados. 
Efectivamente não houve comunicação de qualquer partido. 
  
Cemitério – Foi deliberado proceder ao levantamento da sepultura n.º 121 do 1.º 
talhão a pedido de Mário da Cruz Vieira Dias. 
  
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 
Atestados – Foi aprovado o conteúdo 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 CENTO E QUARENTA E CINCO 
 

Aos nove dias do mês de Fevereiro de dois mil e nove, 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 que apresentaram as suas 
questões, tendo a Junta prestado os devidos esclarecimentos. 
 

Fundo de Financiamento das Freguesias/2009 – Foi anunciado pela Direcção Geral 
das Autarquias Locais o montante aprovado para a nossa Autarquia, pela Lei do 
Orçamento do Estado para 2009, no valor de 46.136,00 €. 
 

Festa das Freguesias – Foi deliberado convidar as Associações e Instituições da 
Freguesia para apresentação do projecto e a sua participação.  
 

Obras da EDP – Continuam as obras de substituição da rede eléctrica aérea, pela 
subterrânea. 
  
Saúde Aveiro Social – Inserido neste invento, foi promovido o Concurso Infanto-Juvenil 
de desenho – “Usa a tua imaginação, faz um desenho sobre a palavra Solidariedade”. Foi 
deliberado entregar uma menção Honrosa a cada concorrente pela sua participação. 
 

Bandeiras do Município – Foram entregues às Instituições, Bandeiras da Câmara 
Municipal de Aveiro para serem colocadas nos seus mastros, assinalando os 250 anos de 
elevação a cidade. 
 

Declaração do IRS – Foi deliberado apoiar cidadãos, no preenchimento de declarações do 
IRS, através de serviço voluntário de pessoas que irão estar na Junta, conforme horário 
afixado. 
 

Bombeiros Velhos – No 127.º Aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Aveiro que decorreram nos dias 1 e 2 de Fevereiro, a Junta marcou 
presença e congratula-se com a forma positiva destas Comemorações. 
  
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

Atestados – Foi aprovado o conteúdo 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 CENTO E QUARENTA E SEIS 
 

Aos dois dias do mês de Março de dois mil e nove, 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. A Junta prestou os esclarecimentos tidos por convenientes. 
 

Fonte do Rio do Neto – Foi deliberado informar toda a população através do próximo 
boletim informativo, bem como colocar placa informativa no local, que a água da Fonte 
em título apresenta resultados que desaconselham a sua utilização para consumo. A análise 
bacteriológica e química foi efectuada pela Sub-Região de Saúde de Aveiro – Centro de 
Saúde de Aveiro. 
 

Festa das Freguesias – Conforme convocatória estiveram presentes nesta Junta no dia 
12/02/09 as Associações e Instituições da Freguesia, as quais por unanimidade se 
disponibilizam para colaborar nos Festejos, que se irão realizar de 29/05/09 a 07/06/09 – 
Cortejo Etnográfico e Exposição nos Pavilhões das Feiras, sob a égide da Câmara 
Municipal de Aveiro.  
 

Projecto Viver a Idade – Brincando ao Entrudo – O Centro de Animação Comunitária 
a convite da Câmara Municipal de Aveiro esteve presente neste invento, no dia 23/02/09, 
representando dignamente a Freguesia de São Bernardo. 
  

Comissão de Festas em Honra do Padroeiro São Bernardo – Estiveram presentes 
cinco elementos desta Comissão fazendo a sua apresentação bem como a programação 
para os Festejos. A Junta enaltece esta voluntariedade e disponibiliza-se para o eventual 
apoio. 
 

Cemitério – 1) Foi deliberado proceder ao levantamento da sepultura n.º 228 do 2.º talhão 
a favor de Paula Cristina dos Santos Nogueira de São Bernardo. 
2) Foi deliberado proceder à transmissão da sepultura n.º 818 do 7.º talhão a favor de 
Elvira da Silva Laranjeiro, conforme descrito em testamento. 
 

122.º Aniversário da Policia de Segurança Pública – Decorreram as Comemorações do 
Aniversário em título, com a dignidade que se impõe. A Freguesia esteve presente. 
  

Parceria-Programa EDP Solidário – Sob proposta do Centro Paroquial de São 
Bernardo, foi deliberado por unanimidade integrar a parceria de candidatura ao programa 
em título para um trabalho conjunto. 
  

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

Atestados – Foi aprovado o conteúdo 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 CENTO E QUARENTA E SETE 
 

Aos nove dias do mês de Março de dois mil e nove, 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. 
 
Dia Internacional da Mulher – A Associação de Apoio ao Imigrante comemorou 
este Dia na Sede da Junta de Freguesia no âmbito do Projecto Interculturalidades, 
uma escola que funciona aos Domingos. Foi relevante a participação dos alunos, 
pais e pessoas que quiseram estar presentes. 
 
Atribuição de Subsídio – Foi deliberado a atribuição de um subsídio à Associação 
de Apoio ao Imigrante após sua solicitação, fazendo face às dificuldades financeiras 
com que a mesma se debate. 
 
Trabalhos a efectuar – Foi feito um levantamento de serviços a efectuar na 
Freguesia, nomeadamente, no Cemitério, aplicação de herbicida, colocação de pedra 
em passeios e limpeza geral.  
 
Processo Toponímico – Realizou-se no dia 3/03/09 uma reunião com a Comissão 
de Toponímia, tendo a Junta apresentado para apreciação e deliberação processos 
relacionados com diversas Ruas da Freguesia, nomeadamente, 
- Rua Vale Barrega; 
- Rua da Patela; 
- Urbanização da Patela e 
- Rua Aires Lacerda. 
Oportunamente os munícipes irão ser informados do deliberado. 
 
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 
Atestados – Foi aprovado o conteúdo 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 CENTO E QUARENTA E OITO 
 

Aos dezassete dias do mês de Março de dois mil e nove, 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. A Junta registou e prestou os esclarecimentos tidos 
por convenientes. 
 

Saneamento – Foi concluído o prolongamento da rede de saneamento na Rua da 
Brejeira para servir as restantes habitações. 
 

Boletim Informativo – Foi analisado o conteúdo e a forma como decorreu a 
distribuição do Boletim n.º 128. 
  

Trabalhos na Freguesia – Foram analisados os trabalhos de limpeza, 
requalificação de passeios que se estão a efectuar na Freguesia. 
 

Edital 2009 – Foi deliberado afixar na Sede da Junta e publicar no próximo Boletim 
Informativo a informação e deveres no que consiste a Conservação e Reabilitação 
da Rede Hidrográfica e Zonas Ribeirinhas. 
 

Assembleia de Freguesia – Foi deliberado propor ao Sr. Presidente, que a reunião 
Ordinária da Assembleia se realize a 20 de Abril de 2009, 2.ª Feira a partir das 21,30 
horas. 
 

Delegação de Competências para 2009 – No cumprimento das disposições legais 
aplicáveis, foi enviada à C.M.A. depois de devidamente aprovadas em reunião de 
Junta de 9/12/08 e Assembleia de Freguesia em 30/12/08 as delegações em título. 
 

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

Atestados – Foi aprovado o conteúdo 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 CENTO E QUARENTA E NOVE 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de Março de dois mil e nove, reuniu a Junta de 
Freguesia de São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António 
Tavares Vieira, o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio 
Vasconcelos de Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 
Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Período aberto ao Público – Foram recebidos munícipes que apresentaram 
as suas questões, as quais foram registados e prestados os devidos 
esclarecimentos. 
 
Assembleia de Freguesia – Procedeu-se à preparação da Assembleia de 
Freguesia Ordinária do mês de Abril, a qual irá decorrer no dia 20/04/09, a 
partir das 21,30 horas na Sede da Junta de Freguesia. 
 
Luz Pública – Foi deliberado proceder a um levantamento em toda a 
Freguesia dos postes eléctricos que não fornecem iluminação pública, e, 
informar a  EDP para eficaz correcção. 
  
Parque de São Bernardo – Foi deliberado proceder ao estudo de 
implantação do parque natural 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 CENTO E CINQUENTA 
 

Aos trinta dias do mês de Março de dois mil e nove, reuniu a Junta de 
Freguesia de São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António 
Tavares Vieira, o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio 
Vasconcelos de Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 
Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Período aberto ao Público – Foram recebidos vários munícipes que 
apresentaram as suas questões, tendo-lhes sido prestados os esclarecimentos 
tido por convenientes. 
 
Contas da Junta do Anos de 2008 – Depois das diferentes análises que 
foram efectuadas, em reuniões anteriores, as contas referentes ao ano de 
2008, foram aprovadas por unanimidade, as quais, em síntese apresentam os 
seguintes valores: 
-  Saldo da Gerência Anterior ………………….      4.157,64 € 
- Total de Receitas …………………………….    185.342,77 € 
- Total de Despesas ……………………………   159.386,47 € 
- Saldo para a Gerência seguinte ……………….   30.113,94 € 
Deve manifestar-se o grau de execução orçamental, o que enquadrado num 
constante e prolongado período de recessão económica, se situa nas despesas 
em 58,44% e nas receitas em 67,96%. Estes documentos agra aprovados irão 
ser remetidos em anexo à Convocatória para a próxima Assembleia de 
Freguesia, de forma a permitir uma atenta e atempada análise por parte dos 
respectivos membros. 
 
Inventário Patrimonial – Foi aprovado por unanimidade, depois de uma 
análise profunda, o Inventário Patrimonial da nossa Freguesia, o qual vai ser 
remetido para análise da próxima Assembleia. 
  
Relatório sobre o Grau de Observância do Estado do Direito de 
Oposição – Na sequência das análises anteriores, foi colocado à votação e 
aprovado por unanimidade o Relatório em título, o qual vai ser apresentado 
para análise da próxima Assembleia de Freguesia. 
 
Ex-Centro de Saúde Mental – A Direcção Geral do Tesouro e Finanças 
enviou um técnico para proceder à avaliação do imóvel do Ex-Centro de 
Saúde Mental que decorreu no dia 27/03/09, pelas 15,00 horas. 
 
 
____________________________________________________________ 
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Concurso Público n.º 07/08 – Decorreu no dia 27/03/08, pelas 10,00 horas 
na C.M.A. a abertura das propostas para adjudicação da empreitada de 
“Requalificação das Ruas dos Ferreiros, Rua do Aires e Rua Santa Cecília, que 
incide nas infra-estruturas de águas pluviais, execução de passeios e 
pavimentações, com misturas betuminosas a quente. Foram sete os 
concorrentes. Seguem-se os trâmites legais para efectivação da obra. 
 
Festa da Floresta – No âmbito das comemorações do Dia Mundial da 
Floresta, 27 de Março de 2009, a Escola EB 2,3 recebeu todas as EB1 e 
Jardins-de-Infância que englobam o Agrupamento de Escolas de São 
Bernardo. A Câmara Municipal de Aveiro o seu Gabinete Técnico Florestal e 
a Junta de Freguesia de São Bernardo, estiveram presentes. 
 
Quadra Pascal – Foi deliberado, devido à quadra que se aproxima, que os 
Serviços desta Junta, nomeadamente administrativos, encerrem no dia 10 a 13 
de Abril, inclusive. 
 
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 
Atestados – Foi aprovado o conteúdo 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 CENTO E CINQUENTA E UM 
 

Aos catorze dias do mês de Abril de dois mil e nove, 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 que apresentaram as 
suas questões e prestados os esclarecimentos tidos por convenientes. 
 

XIX Campeonato da Liga Galega de Banda de Gaitas – Decorreu nos dias 4 e 5 
de Abril a segunda fase do Campeonato em título, na cidade de Aveiro, com a 
colaboração da Câmara Municipal de Aveiro e a Banda de Gaitas da Associação 
Musical e Cultural de São Bernardo. Foi um evento de excelência e digno de registo, 
pelo que felicitamos a Associação Musical e Cultural de São Bernardo. 
 

Comemoração dos 250 Anos de elevação de Aveiro a cidade – Decorreu no dia 11 
de Abril nos Paços do Concelho, a comemoração em título com o hastear da Bandeira 
e Sessão Solene. A Freguesia esteve presente. 
  

Lançamento de Livros – No dia 18/04/09 no auditório da Biblioteca Municipal de 
Aveiro e 9/05/09 no Centro Paroquial de São Bernardo, irá ter lugar o lançamento dos 
Livros – Invenção para dois Trombones e Outras histórias e Os dias de Férias. O 
Autor das obras Dr. João Rodrigues Gamboa, ofereceu a esta Autarquia um exemplar 
de cada. A Junta por unanimidade congratula-se com o facto. 
 

Trabalhos na Freguesia – Continuam a requalificação e feitura de novos passeios, 
muros e poda de árvores na Rua Cega. 
 

Construção de Muro na Rua Cega – Foi deliberado solicitar através de proposta 
escrita o pedido de orçamento a três Empresas, conforme memória descritiva. 
 

Voto de Pesar – Foi aprovado por unanimidade um voto de profundo pesar e elevada 
consternação pelo falecimento de Ana Alves Aldeias Delgado da Maia, esposa do 
Presidente da Assembleia de Freguesia Carlos Alberto Delgado da Maia e propor à 
Assembleia em 20/04/09 a sua aprovação.  
 

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

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

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

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

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

Assembleia de Freguesia – Procedeu-se a uma análise ao modo como decorreu a 
Assembleia realizada a 20/04/09, 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 analisado o conteúdo e a forma como decorreu a 
distribuição do Boletim n.º 129. 
 

Rasteio Auditivo – Decorreu na Sede da Junta de Freguesia no dia 20/04/09 o 
Rastreio Auditivo em parceria com a Áudio Clínica que se disponibilizou para o efeito, 
e, à qual a Freguesia agradece. 
  

Ecopontos Completos – Foi com bastante agrado que recebemos a colocação de 
novos equipamentos de Recolha Selectiva (Ecopontos) para a Freguesia, 
nomeadamente para a Rua Cega (junto à Urbanização do Alto da Urbe, n.º 158), Rua do 
Barro, (junto ao Cemitério), Estrada de São Bernardo (junto ao Ex-Centro de Saúde Mental) e 
Rua dos Barreiros (Junto ao Café Yonng). 
  

Oleões – No Contexto do sistema de reciclagem dos é óleos alimentares, a Freguesia 
foi contemplada com a colocação de dois oleões, respectivamente na Rua Cega, junto 
ao Ecoponto, e Rua Dr. Girão Pereira, também junto ao Ecoponto. 
  

Reposição de Piso – Foi elaborado um levantamento das Ruas que se encontram 
deterioradas proveniente das ligações ao Ramal do saneamento, e, enviado aos Serviços 
Municipalizados para que os mesmos procedam à sua requalificação. 
  

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

Atestados – Foi aprovado o conteúdo 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 CENTO E CINQUENTA E TRÊS 
 
 

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

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

Pedido de Orçamento-Ajuste Directo n.º 01/09 – A Junta de Freguesia em 
23/04/09, solicitou orçamento a três Empresas para a construção de um muro na 
Rua Cega, tendo fixado o dia 5/5/09 para entrega da respectiva proposta. O 
Critério de adjudicação será o do preço mais baixo. Foi recebida uma proposta no 
prazo indicado. A Junta irá analisar e deliberar conforme o preceituado. 
 

Obras na Freguesia – Continuam os trabalhos de requalificação da caldeiras das 
árvores, serviço de limpeza, e, colocação de pedra de passeios. 
 

160.º Aniversário da criação da Freguesia de Oliveirinha – A seu convite a 
Freguesia de São Bernardo, esteve presente nas Comemorações, que decorreram 
com dignidade. 
  
Reposição de Piso – Depois de fazermos chegar ao conhecimento dos Serviços 
Municipalizados as Ruas que se encontram com abatimento de piso, proveniente da 
ligação de saneamento, foi-nos informado que a curto prazo a requalificação irá ser 
feita. 
 

ASCTIAA – Foi deliberado a atribuição de subsídio à ASCTIAA no valor de 
490,86€, para apoio informático. Foi também decidido proceder ao pagamento 
directamente ao fornecedor. 
 

Centro de Animação Comunitária – No dia 30 de Abril no Salão da Sociedade 
Musical Santa Cecília, este Centro promoveu um espectáculo de variedades que nos 
apraz registar. 
  
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

Atestados – Foi aprovado o conteúdo 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 CENTO E CINQUENTA E QUATRO 
 
 

Aos dezoito do mês de Maio de dois mil e nove, 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 vários munícipes que 
apresentaram as suas questões, tendo-lhes sido prestados os esclarecimentos tido 
por convenientes. 
 

Ex-Centro de Saúde Mental – Foi deliberado a cedência de espaço entre os dias 
22 a 27/05/09, ao “Circo México”, em contrapartida de entradas reduzidas a 
crianças. 
 

Fundação Padre Félix – Decorreram as Comemorações do seu 20.º Aniversário 
no período de 08 de Abril a 16 de Maio de 2009, o que nos apraz registar, pelo 
modo comparticipativo e positivo que os eventos revelaram. Atendendo às 
dificuldades com que a Instituição se debate, a Junta deliberou atribuir um subsídio 
para aquisição de uma cadeira de rodas. 
  
Festas do Município – A Junta esteve presente nas comemorações, promovidas 
pela Câmara Municipal de Aveiro, que se realizaram de 08 a 18/05/09. 
  

Aveiro – 2009 – Recordando Efemérides – O Autor desta última e recente 
publicação do livro em título, Monsenhor João Gonçalves Gaspar, ofereceu à Junta 
de Freguesia de São Bernardo 1 exemplar. Atendendo a que esta obra reporta todo 
o Concelho, nomeadamente a Freguesia de São Bernardo, foi deliberado a aquisição 
de 10 exemplares. 
  

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

Atestados – Foi aprovado o conteúdo 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 CENTO E CINQUENTA E CINCO 

 
 

Aos vinte e cinco dias do mês de Maio de dois mil e nove, reuniu a Junta de 
Freguesia de São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares 
Vieira, o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de 
Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 
Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Período aberto ao Público – Foram recebidas vários munícipes os quais 
apresentaram as suas questões, tendo-lhes sido prestados os devidos 
esclarecimentos. 
 
Agradecimento – Por unanimidade, foi deliberado emitir ofício de agradecimento 
à Dna Isabel Reboredo Vieira e Artur Manuel Casal Oliveira, pelo trabalho 
voluntário prestado aos munícipes desta autarquia no preenchimento de declarações 
de IRS no período de 02/02/09 a 25/05/09. 
 
18.º Passeio da Terceira Idade – Foram apresentadas algumas propostas para a 
realização de mais um Passeio para a classe Sénior. 
  
Aniversário da Escola Primária de São Bernardo – O Agrupamento de Escolas 
de São Bernardo está a promover o Aniversário dos 50 Anos da Criação da Escola 
em título, entre os dias 22 a 27/06/09. A Junta disponibilizou-se para cooperar 
neste invento. 
  
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 
Atestados – Foi aprovado o conteúdo 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 155 de 25 de Maio de 2009 – Pág.1 



NÚMERO CENTO E CINQUENTA E SEIS 
 
 

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

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

Período aberto ao Público – Foram prestados os devidos esclarecimentos aos munícipes 
que estiveram presentes e que apresentaram as suas questões. 
 

Festas das Freguesias – Decorreram no período de 29 de Maio a 6 de Junho, registando-
se a presença de Sua Ex.ª o Presidente da República Aníbal Cavaco Silva, na sua 
inauguração. Durante os 8 dias as 14 Freguesias do Concelho de Aveiro puderam 
apresentar as sua valências, através das instituições e Associações com a colaboração da 
Câmara Municipal de Aveiro. Este evento foi altamente positivo. A nossa Freguesia esteve 
presente com as suas Associações nomeadamente: Agrupamento de Escuteiros, 
Agrupamento da Escola de São Bernardo, Associação de pais da EB1 de São Bernardo, 
Associação de Apoio ao Imigrante, ASCTIAA/Centro de Animação Comunitário, 
Associação Musical e Cultural de São Bernardo, Centro Desportivo de São Bernardo, 
Centro Paroquial de São Bernardo, Fundação Padre Félix, Núcleo de Arte de São 
Bernardo, Núcleo Sportinguista e Sociedade Musical de Santa Cecília. 
 

Eco-Conselho-Escola EB1-São Bernardo – No auditório da Sociedade Musical Santa 
Cecília decorreu no dia 5/6/09-O Dia do Ambiente, com a participação de todos os alunos 
e professores. A Junta regista este valioso acontecimento. 
  

Associação de pais de São Bernardo – Promovido por esta Associação, decorreu no dia 
06/06/09, nas instalações da EB1-São Bernardo um Encontro-Convívio, em que foi 
denominado “O Dia da Comunidade Escolar”, inserido no plano de actividades da 
Associação, o qual, registe-se, com enorme afluência, de alunos, Pais , Professores e 
Funcionários. 
 

Cemitério – 1) Foi deliberado proceder à passagem de Alvará para a sepultura n.º 968 do 
8.º talhão a favor de Rosa Maria Silva Macedo. 
2) Foi deliberado proceder à transmissão da sepultura n.º 729 do 6.º talhão a favor do 
herdeiro, Maria Isabel de Oliveira Marcelino. 
 

Máquinas da Câmara Municipal de Aveiro – Na semana de 25 a 29 de Maio/2009, 
efectuaram-se diversas intervenções na Freguesia, nomeadamente, limpeza de bermas, 
alinhamento dos caminhos rurais e intervenção do futuro Parque Natural. 
  

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

Atestados – Foi aprovado o conteúdo 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 CENTO E CINQUENTA E SETE 
 
 

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

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

Assembleia de Freguesia – Procedeu-se à preparação da Assembleia de Freguesia 
Ordinária do mês de Junho que irá decorrer no dia 30/06/09, a partir das 21,30 no 
Salão Nobre da Junta de Freguesia. 
 

Eleições para o Parlamento Europeu – Foi feita uma análise ao modo como 
decorreu o processo da eleição em título, realizada no dia 07/06/09, tendo-se 
constatado que tudo decorreu dentro da habitual normalidade e elevação. 
 

Centro Desportivo de São Bernardo – Decorreu este fim-de-semana em Lisboa a 
fase final do Campeonato Nacional de Juniores/Masculinos da 1.ª Divisão Nacional 
em Andebol. O São Bernardo esteve presente com todo o mérito nesta final tendo 
obtido com dignidade o terceiro lugar. O Troféu de melhor marcador, foi para o 
São Bernardo através do seu atleta Pedro Maia e o Capitão Bernardo Portas recebeu 
o prémio de disciplina. A Junta por unanimidade, congratula-se com tão elevada 
prestação desportiva e saúda todos os atletas treinadores, dirigentes e o Centro 
Desportivo de São Bernardo. 
  

Projecto Felizidade-Passeio ao Vouga – Inserido nas comemorações dos 100 
Anos da linha do Vale do Vouga, a Câmara Municipal de Aveiro, promoveu um 
passeio de Comboio e uma visita à Exposição dos 100 Anos. A Freguesia de São 
Bernardo, participou neste invento com a presença de 45 minutos que no final 
manifestaram a sua satisfação. 
 

Comissão de Festas de São Bernardo – Estiveram presentes os elementos desta 
Comissão, dando conhecimento dos trabalhos que estão a elaborar, com toda a sua 
voluntariedade. A Junta continua disponível para colaborar 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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NÚMERO CENTO E CINQUENTA E OITO 
 
 

Aos vinte e dois dias do mês de Junho 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. 
 

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

Delegações de Competências – No cumprimento da legislação em vigor, e, em 
aditamento ao Protocolo de delegação de competências aprovado em 09/12/09, foi 
deliberado por unanimidade aceitar para 2009 e nos termos do Projecto do 
Município “Juntas por Aveiro”, no que se refere ao programa de revitalização 
urbana e ambiente – aplicação de camada de betuminoso tipo bander. Nas seguintes 
Ruas: Dr. Francisco Sá Carneiro, Travessa da N.ª Senhora da Saúde, Rua Miguel 
Torga e Praceta da Patela. Num total de 30.000,00 €. 
 

Comemorações do 50.º Aniversário da Escola de São Bernardo – Iniciaram-se 
hoje as comemorações em título que irão decorrer até sábado 27/06/09, conforme 
Programa apresentado. 
 

Aveiro-2009-Recordando Efemérides – Em 18/05/09, conforme acta n.º 154, foi 
deliberado adquirir 10 exemplares desta obra, acontece que o Monsenhor João 
Gonçalves Gaspar, amavelmente ofereceu a esta Autarquia 25 exemplares. A Junta 
congratula-se e agradece sinceramente esta valiosa dádiva. 
  

Dia da Comunidade Paroquial de São Bernardo – Realizou-se o dia em título, 
no espaço envolvente à Aldeia Desportiva, onde foi celebrada a missa dominical e 
um convívio saudável com todas as pessoas que se disponibilizaram para o efeito. 
 

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

Atestados – Foi aprovado o conteúdo 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 CENTO E CINQUENTA E NOVE 
 
Aos sete dias do mês de Julho 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. 
 

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

Período Aberto ao Público – Estiveram presentes munícipes apresentando as suas questões 
conforme registo, tendo-lhes sido prestados os devidos esclarecimentos. 
 

Assembleia de Freguesia – Procedeu-se a uma análise ao modo como decorreu a Assembleia 
realizada em 30/06/09, tendo sido deliberado, congratularmo-nos com a aprovação das 
Delegações de Competências – Projecto do Município – Juntas por Aveiro – que contempla a 
camada de betuminoso em diversas Ruas da Freguesia. 
 

50.º Aniversário da Criação da Escola Primária de São Bernardo – Durante a semana de 22 a 
27/06/09, decorreram as comemorações em título, tendo sido deliberado por unanimidade registar 
positivamente todo o evento e o empenho que o Agrupamento de Escolas de São Bernardo 
creditaram em favor da Comunidade Educativa. 
  
Recolha de Sangue – Foi analisado todo o processo da dádiva que irá decorrer no próximo dia 
12/07/09, na Sede da Junta em colaboração com a ADASMA, Escuteiros, Fundação Padre Félix e 
Instituto Português do Sangue, para que decorra com a devida celebridade. 
 

Tempos Livres – IPJ – No seguimento deste programa a Junta de Freguesia irá receber 12 jovens 
para as áreas de Ambiente, Jardinagem e Secretariado. Na 1.ª quinzena de Julho, 1/07 a 14/07/09) 
e 2.ª quinzena de Agosto, 26/08 a 8/09/09, que irão despender o seu contributo a bem da 
Freguesia. 
 

Passeio da Terceira Idade – Foi deliberado efectivar uma visita de reconhecimento aos locais de 
passagem para que o Passeio decorra o melhor possível. 
 

Procedimento por Ajuste Directo n.º 01/09 – Nos termos da alínea a) do art.º 19.º do Código 
dos contractos públicos, aprovado pelo Dec. Lei n.º 18/08 de 29/01, para adjudicação da 
empreitada de “Construção de Muro, na Rua Cega”, foi deliberado por unanimidade adjudicar o 
projecto de decisão ao único concorrente, Henriques Fernandes & Neto, Ld.ª-Empreiteiros, o 
projecto de decisão pelo preço apresentando no valor de 4.660,35 €, acrescido de IVA à taxa legal 
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 CENTO E SESSENTA 
 

Aos catorze dias do mês de Julho 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. 
 

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

Período Aberto ao Público – Estiveram presentes munícipes apresentando as suas 
questões conforme registo, tendo-lhes sido prestados os devidos esclarecimentos. 
 

Recolha de Sangue – Procedeu-se a uma análise ao modo como decorreu esta dádiva 
realizada no dia 12/07/09, na Sede da Junta, tendo-se registado 66 inscrições, 2 
eliminações, 15 suspensos e 49 colheitas. 
 

Boletim Informativo – Foi analisado o conteúdo e a forma como decorreu a distribuição 
do Informativo n.º 132. 
  
18.º Passeio da 3.ª Idade – Foi deliberado que o Tesoureiro Júlio Oliveira, acompanhe e 
coordene todo o Passeio, tendo como auxiliares a Dna Marília da Conceição Magalhães e o 
Sr. Carlos Gaspar. Foram solicitados orçamentos a duas Empresas de autocarros para 
efectuarem o serviço ocasional no itinerário indicado. 
 

Procedimento por Ajuste Directo n.º 02/09 – Foi deliberado por unanimidade, nos 
termos da alínea a) do art.º 19.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Dec. Lei 
n.º 18/2008 de 29 de Janeiro proceder à abertura de procedimento por ajuste directo, com 
convite a três empresas para execução da empreitada de Pavimentação nas Ruas, Dr. 
Francisco Sá Carneiro, Miguel Torga, Praceta e Travessa da Nossa Senhora da Saúde, com 
o preço base de 28.660,00, 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 que se 
anexa, a enviar às empresas, bem como mapa de medições, peça desenhada relativa à 
intervenção a realizar e caderno de encargos.Foram nomeados para constituição do Júri os 
três elementos do executivo da Junta de Freguesia, Presidente, Secretário e Tesoureiro. 
  

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

Atestados – Foi aprovado o conteúdo 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 CENTO E SESSENTA E UM 
 
Aos vinte e oito dias do mês de Julho 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. 
 
Acta – 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 melhores esclarecimentos. 
 
Reunião de Juntas e Executivo da Câmara Municipal de Aveiro – No dia 
22/07/09, recebemos no Salão Nobre desta Autarquia, representantes de cada 
Junta de Freguesia do Concelho, bem como o Executivo da Câmara Municipal de 
Aveiro – “Reuniões Mensais”. A ordem de trabalhos agendada pela Câmara 
Municipal de Aveiro foi debatida com a dignidade habitual. 
 
Procedimento por Ajuste Directo n.º 02/09 – Nos termos e para os efeitos 
previstos no art.º 123.º do Código dos Contratos Públicos, o Júri recebeu as 
propostas solicitadas às três empresas, procedeu à ordenação das mesmas recebidas 
até ao dia 23/07/09 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. 
 
Trabalhos na Freguesia – Continua a limpeza de valetas, requalificação de 
canteiros das árvores, colocação de pedra em passeios e rectificação de condutas de 
águas pluviais. 
  
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 
Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e 
a passar. 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta 
que, depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
              O Presidente,        O Secretário,                  O Tesoureiro,                  
 
   
        ______________          ________________       _______________ 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
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NÚMERO CENTO E SESSENTA E DOIS 
 
Aos quatro dias do mês de Agosto 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. 
 
Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Período Aberto ao Público – Estiveram presentes alguns munícipes apresentando as suas 
questões, conforme registo, e, foram prestados os esclarecimentos tidos por convenientes. 
 
Centro de Animação Comunitária – No dia 30/07/09, para encerramento das suas 
actividades, promoveu um espectáculo de variedades, no salão da Sociedade Musical de 
Santa Cecília com grande qualidade e presença de público. 
 
Parque Natural de São Bernardo – Iniciou-se, a intervenção pretendida para levar a 
efeito o projecto de um Parque de Lazer destinado à comunidade de São Bernardo. 
 
Projecto de Loteamento entre as Ruas: Cega e Marco – Pela Junta de Freguesia de São 
Bernardo foi apresentado o Projecto de Loteamento, a levar a efeito entre as Ruas: Cega e 
Marco, desta Freguesia, que abrange uma área de 19.587,00 m2 e incluiu os artigos 
matriciais 1118 e 1119 e urbanos 1155, 1156 e 1160, desta Freguesia de São Bernardo, no 
qual se altera o loteamento na constituição de 37 lotes para 39 lotes. Este loteamento 
destina-se a dar cumprimento à permuta de Bens Presentes por Bens Futuros, outorgada 
por escritura pública em 18 de Junho de 2007, e rectificada, também por escritura pública 
em 30 de Outubro de 2007. Assim, foi o loteamento apresentado e aprovado por 
unanimidade, devendo agora, nos termos da Lei em vigor, ser submetido a parecer prévio 
da Câmara Municipal de Aveiro.  
 
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 
Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e a 
passar. 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta que, 
depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
        O Presidente,               O Secretário,                             O Tesoureiro,                  
 
   
  ______________              ________________                   _______________ 
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NÚMERO CENTO E SESSENTA E TRÊS 
 
Aos onze dias do mês de Agosto 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. 
 
Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Procedimento por Ajuste Directo n.º 02/09 – Após audiência prévia aos concorrentes 
nos termos do art.º 123 do Código dos Contratos Públicos, e não tendo havido 
reclamações, foi deliberado proceder ao Relatório Final nos termos legais e ao 
procedimento para ajuste directo n.º 02/09 para adjudicação de Pavimentação das Ruas 
propostas à empresa 1º classificada.   
 
Boletim Informativo – Foi analisado o conteúdo e a forma como decorreu a distribuição 
do Informativo n.º 133. 

 
18º Passeio da 3ª Idade – Decorreu, no dia 6 de Agosto de 2009 o Passeio/Convívio que 
levou 190 pessoas até terras de Vila Real, Favaios (Rio Douro abaixo) Lamego, regressando 
a São Bernardo. Depois de um relato apresentado pelo coordenador Júlio Oliveira, que 
teve como auxiliadores Marília Magalhães, Carlos Gaspar, António Magalhães e Susana 
Grego. A animação musical esteve a cargo de Susana e Fernando que amavelmente se 
disponibilizaram para alegrar todos os participantes. Foi decidido agradecer toda a 
colaboração prestada por estas pessoas. 
 
Atribuição de Licença para Transporte em Taxi – Foi recebido o Edital n.º 68/09, para 
afixação, referente ao concurso público n.º 04/08 da Câmara Municipal de Aveiro, aberto 
por deliberação do Executivo de 22-09-2008, nos termos do Regulamento do Transporte 
Público de Aluguer de Veículos Ligeiros de Passageiros – Transporte de Táxi, publicado do 
DR, apêndice n.º 148, 2ª série n.º 270, de 22-11-2002. O Edital encontra-se afixado na 
Junta de Freguesia desde esta data.  
 
Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão da sepultura n.º 958 do 8.º talhão a favor 
de Diamantino Simões 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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NÚMERO CENTO E SESSENTA E QUATRO 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de Agosto 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. 
 
Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Período Aberto ao Público – Estiveram presentes munícipes, os quais apresentaram as 
suas questões, conforme registo, tendo sido prestado os devidos esclarecimentos.  
 
Capela Nossa Senhora da Saúde – Pelo segundo ano consecutivo no dia 15/08/09, o 
mesmo grupo de Senhoras promoveu um acontecimento religioso em honra da Nossa 
Senhora da Saúde. 

 
Festejos em Honra do Padroeiro – Por unanimidade foi deliberado atribuir um voto de 
louvor à Jovem Comissão de Festas que em comunhão com a Paróquia e algumas 
entidades proporcionaram uns dias festivos, digno de registo, celebrados em honra do 
Padroeiro São Bernardo. 
 
Assembleia de Freguesia – Foi deliberado propor ao Sr. Presidente que a próxima 
reunião da Assembleia se realize no dia 29 de Setembro, 3.ª Feira pelas 21,30 horas.  
 
Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão da sepultura n.º 966 do 8.º talhão a favor 
de David Guedes de Castro. 
 
 Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 
Atestados – Foi aprovado o conteúdo 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 CENTO E SESSENTA E CINCO 
 
Aos oito dias do mês de Setembro 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. 
 

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

2.º Torneio Internacional Liberty Seguros Andebol – Decorreu nos dias 28 e 29 de 
Agosto em São Bernardo e Fermentelos o 2.º Torneio de Andebol Sénior, tendo 
participado além do São Bernardo, o F.C. do Porto, o Águas Santas e o SD TSUCRO 
(Espanha), dentro do Maio desportivismo, tendo o F.C. do Porto alcançado o 1.º Lugar.  
 

Eleição para a Assembleia da República-27/09/09 – No cumprimento da legislação 
em vigor convocámos através de Fax para o dia 09/09/09, pelas 15,30 horas, na Sede da 
Junta a reunião com os delegados das listas para escolha dos membros das mesas para a 
eleição em título. 

 

Boletim Informativo – Foi analisado o conteúdo e a forma como decorreu a distribuição 
do Boletim n.º 134. 
 

Assembleia de Freguesia – Procedeu-se à preparação da Assembleia de Freguesia 
Ordinária do mês de Setembro que irá decorrer a 29/09/09, a partir das 21,30 horas na 
Sede da Junta de Freguesia.  
 

Máquinas da Câmara Municipal de Aveiro – Nesta última semana efectuaram-se 
diversas intervenções na Freguesia, tais como limpeza de bermas, alinhamento e colocação 
de Tout-Venant em caminhos rurais. 
 

Parque Natural de São Bernardo – Com o devido acompanhamento, continua as obras 
no referido Parque. 
 

Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão da sepultura 967 do 8.º talhão a favor de 
Leontina Maria Duarte Fraga Tavares, 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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NÚMERO CENTO E SESSENTA E SEIS 
 
Aos quinze dias do mês de Setembro 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. 
 

Acta – 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 devidos esclarecimentos.  
 

Regularização de Poços – Foi deliberado prestar informação a todos os munícipes, 
nomeadamente através do próximo Boletim Informativo, da informação recebida da ARH 
do Centro, conforme despacho n.º 14872/2009 de 2 de Julho que clarifica as 
regularizações de poços e furos, onde é expresso que apenas é obrigatório regularizar 
captações que disponham de motores de extracção com mais de 5 CV de potência. 

 

Obras na Freguesia – Continuam as obras de requalificação na Rua de Santa Cecília e no 
Parque Natural. 
 
Atribuição de Nomes a Novas Ruas na Freguesia – Após abertura de Novos 
Arruamentos torna-se pertinente analisar convenientemente e propor a atribuição de 
nomes a três Ruas que se encontram urbanizadas, e, remeter à decisão da Assembleia de 
Freguesia que irá decorrer a 29/09/09, conforme proposta anexa. 
  

Atribuição de Subsídio – Após solicitação do Agrupamento n.º 1088 de São Bernardo, 
do Corpo Nacional de Escutas, foi deliberado por unanimidade a atribuição de um subsídio 
a este Agrupamento. 
  

Cemitério – Foi deliberado proceder à transmissão de posse da sepultura n.º 149 do 1.º 
talhão, para Maria da Conceição Vieira Silva Lopes. Foi deliberado proceder à concessão da 
sepultura 970 do 8.º talhão, a favor de José Carvalho 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 CENTO E SESSENTA E SETE 
 
Aos seis 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. 
 

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

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

Distinção dos Melhores Alunos do Município de Aveiro – Decorreu no Centro 
Cultural e de Congressos de Aveiro no dia 20/09/09, a distinção a alunos desde o 1.º Ciclo 
do Ensino Básico ao Ensino Secundário, Pessoal Docente e não Docente. A Junta esteve 
presente nesta Cerimónia. 
 

Eleição para a Assembleia da República 27/09/09 – Foi feita uma análise de 
apreciação ao modo como decorreu o recente processo eleitoral, tendo a Junta 
manifestado a sua congratulação pelo modo elevado como decorreu este processo. 
 

Assembleia de Freguesia – Procedeu-se a uma análise sob a forma como decorreu a 
Assembleia realizada a 29/09/09, tendo sido deliberado congratularmo-nos positivamente 
com o modo como a mesma decorreu. 
 

Dia Internacional do Idoso – O Centro de Animação Comunitária esteve presente nas 
Comemorações do Dia Internacional do Idoso que decorreu no auditório do Centro 
Cultural e de Congressos de Aveiro, no dia 01/10/09, no âmbito do Projecto “Viver a 
Idade/Câmara Municipal de Aveiro”. 
  

Dia da Implantação da República – No dia 05/10/09 nas comemorações promovidas 
pela Câmara Municipal de Aveiro, a Junta esteve presente. 
  

 Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

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

      O Presidente,            O Secretário,                      O Tesoureiro,                  
 
   

   
 ______________             ________________       _______________ 
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NÚMERO CENTO E SESSENTA E OITO 
 
Aos vinte 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. 
 

Acta – 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 seus devidos esclarecimentos.  
 

Obras na Freguesia – Continuam as requalificações nas Ruas – Sociedade Musical de 
Santa Cecília e Rua dos Ferreiros. 
 

Eleições Autárquicas/2009 – Decorreram no dia 11/10/2009 as eleições em título, 
tendo sido feita uma análise de apreciação ao modo como decorreu o processo eleitoral, 
porém, esta Junta congratula-se pelo modo positivo como se desenrolou. 
 

Eco-Conselho 2009/2010 – decorreu no dia 14/10/09 na Escola EB1 de São Bernardo o 
Conselho em título, acção promovida pelos alunos e docentes, alusivo ao tema Ambiente. 
A Junta de Freguesia também participou. 
 

Instalação da próxima Assembleia – Face às eleições realizadas a 11/10/09 e às 
disposições legais, foi deliberado propor ao Presidente da Assembleia de Freguesia e ao 
cidadão que encabeçou a lista mais votada, que a Assembleia de instalação e a primeira 
reunião decorram no dia 23/10/09. 
  

Liga Portuguesa Contra o Cancro – Foi decidido convidar o Agrupamento de 
Escuteiros n.º 1088 de São Bernardo a colaborar no peditório anual que se irá efectuar nos 
dias 31/10/, 01,02 e 03/11/09. 
  

 Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

Atestados – Foi aprovado o conteúdo 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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