
 

 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º99, de 26 de maio de 2021 

 

SÃO BERNARDO COM OBRAS E PROJETOS EM CURSO 

O Presidente da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), Ribau Esteves, esteve durante o dia 

de quarta-feira, 26 de maio, a visitar algumas das principais obras em curso na Freguesia de São 

Bernardo, com destaque para a inauguração da nova Escola Básica (EB) de São Bernardo e a 

inauguração da remodelação da Unidade de Saúde Familiar de São Bernardo. 

O Presidente da Câmara foi acompanhado pelo Presidente da Junta de Freguesia, 

Henrique Vieira e por alguns Autarcas Municipais e da Freguesia. 

Este périplo integra as diversas ações que a CMA leva a cabo por Todo o Município, 

enquadradas nas celebrações do Feriado Municipal, cujo dia se assinalou a 12 de maio. 

 

Inauguração da Escola Básica de São Bernardo 

Recordando que a nova EB n.º2 de São Bernardo abriu portas a 02 de março de 2020, o 

Presidente da CMA, com a presença do Diretor do Agrupamento de Escolas José Estevão, 

Fernando Delgado, inaugurou hoje de forma simbólica o Edifício. 

A nova EB de São Bernardo, um investimento global da CMA de 1 milhão de euros com 

comparticipação da União Europeia através do FEDER no valor de 763.253,73€, é um edifício de 

arquitetura contemporânea que oferece espaços confortáveis e luminosos. Constituída por oito 

salas distribuídas por dois pisos, conta também com uma sala polivalente com galeria superior e 

com importante nota ambiental e de eficiência energética possui painéis solares no telhado para 

fornecimento de energia. 

Nas breves palavras que proferiu após o descerramento da placa alusiva à conclusão da 

obra, o Presidente da CMA aproveitou o momento “para agradecer toda a compreensão ao Corpo 

Docente, Não Docente e Encarregados de Educação, pelo apoio dado ao longo do período de 



obra, sempre difícil e perturbador no normal funcionamento de uma Escola, mas que como se 

pode constatar, bem justificado pelas excelentes condições de trabalho que estão ao dispor da 

Comunidade Escolar da EB n.º2 de São Bernardo” referiu. 

À saída a comitiva visitou a obra em curso de qualificação da envolvente à Escola, onde 

se está a executar um profundo trabalho de compatibilização de utilizações, de modo a privilegiar 

os espaços de estadia, promover a acessibilidade, melhorar as condições para os modos suaves, 

aumentar a qualidade de espaços e incrementar a atratividade, fundamental para captar novas 

dinâmicas na utilização do espaço público.  

No âmbito da obra de qualificação da envolvente à Escola, esta zona da localidade de São 

Bernardo ficará com 120 novas árvores, mantendo-se 31 das pré-existentes: no final desta 

operação são mais 34 árvores (+ 30%) do que as existentes antes da obra de qualificação urbana, 

com as espécies devidamente escolhidas e a plantação correta e no devido lugar, compatibilizados 

com corredores pedonais espaçosos e seguros, tal como explicou o Presidente CMA no vídeo que 

publicou no seu Twitter e no Facebook da CMA: 

https://twitter.com/PresCMAveiro/status/1397519522546991104  

 

Remodelação da USF de São Bernardo 

Concluída em 2019, mas também sem a possibilidade de se realizar o devido 

assinalamento, por causa dos constrangimentos causados pela Pandemia de Covid-19, foi esta 

manhã descerrada a placa que assinala a remodelação da Unidade de Saúde Familiar de São 

Bernardo. Um momento que contou com a presença do Diretor do ACES Baixo Vouga, Pedro 

Almeida e do Padre Luís Barbosa, além do Presidente da CMA e do Presidente da Junta de 

Freguesia de São Bernardo. 

A intervenção, no valor de 100.000€, teve como objetivo melhorar as infraestruturas, 

adequando-as às necessidades de prestação de cuidados de saúde primários, melhorando as 

condições térmicas e de ventilação do edifício assim como a funcionalidade de alguns dos 

compartimentos existentes, sendo cofinanciada pelo Centro 2020, no âmbito do Pacto de 

Desenvolvimento e Coesão Territorial da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro. 

 

Estrada de São Bernardo 

Prossegue a bom ritmo a obra de reabilitação da Estrada de São Bernardo, no seu troço 

mais a Norte, entre a rotunda na Avenida Europa (junto ao Pingo Doce) e o cruzamento com a 

Rua de Santa Eufémia, representando um investimento da CMA no valor de 445.200€, em 

execução pela empresa Urbiplantec – Urbanizações e Terraplanagens, Lda. 



A opção da CMA de avançar para a reabilitação deste troço, visa essencialmente o facto 

de se tratar de um importante eixo de ligação à cidade consolidada, que necessita de ver renovada 

a sua pavimentação e espaço público. Com esta obra vamos melhorar as condições rodoviárias e 

também as condições de segurança e bem-estar para os moradores e as muitas crianças que aqui 

circulam, tendo em conta os estabelecimentos de ensino e recintos desportivos circundantes. 

 

Mais obras e projetos: 

Requalificação da Fonte dos Amores e do parque do Alto da Urbe 

Ao longo do dia foram ainda visitadas outras obras e projetos com destaque para a 

inauguração da requalificação da Fonte dos Amores, com o reordenamento da zona verde, a 

criação de uma nova zona de estar e de lazer e dando destaque e dignidade cultural, patrimonial 

e histórica à supracitada Fonte. O Presidente da CMA e o Presidente da Junta de São Bernardo 

inauguraram também a obra de qualificação do parque do Alto da Urbe, um espaço integrado 

numa urbanização, que incorpora agora um novo parque infantil e que contou também com uma 

reorganização do espaço verde. 

Tratam-se de investimentos da Junta de Freguesia de São Bernardo no valor de 42.000€ 

com apoio financeiro da CMA através da delegação de competências no valor de 38.000€. 

 

Projeto de qualificação da envolvente à Aldeia Desportiva e do Parque de São 

Bernardo 

Foi também apresentado o projeto que visa requalificar toda a zona envolvente à Aldeia 

Desportiva de São Bernardo, com a recuperação de zonas pedonais, a reorganização do 

estacionamento e das áreas dedicadas ao lazer e à recriação nos espaços verdes. 

Por fim apresentámos o projeto de reformulação da zona do Parque de São Bernardo e 

da Alameda Padre José Félix de Almeida, a ser construída entre a Igreja Paroquial e as traseiras 

da sede da Junta de Freguesia. 

[fotografias em anexo] 

 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos, 

Simão Santana 
Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


