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Acta nº 3 / 2008 

 
 

Aos trinta dias do mês de Setembro de 2008, reuniu em sessão ordinária a Assembleia de 

Freguesia de Darque, tendo sido dado início aos trabalhos às 21,15 horas.  

Faltaram à reunião, do PS, os eleitos Hugo Viana Araújo e Joana Pires Viana – 1º e 2º 

Secretários da Mesa, tendo apresentado justificação da falta por motivos de afazeres profissionais. 

Destes eleitos foi substituído o primeiro secretário pelo eleito José Ferreira por decisão consensual 

dos presentes. O segundo secretário não foi substituído por se estar na expectativa de que chegasse à 

reunião por nesse momento a Mesa não ter recebido informação de que viesse a faltar.  

Faltou também, tendo apresentado justificação da falta por motivos profissionais, Augusto 

Manuel Alves Silva, da CDU, que foi substituído por Sebastião Lopes. Do PSD faltou Vasco Vilar, 

por motivos profissionais, não tendo sido substituído, por não ter comparecido o seguinte da lista. 

Estiveram presentes os seguintes elementos da Junta de Freguesia: Presidente (Joaquim Perre), 

Secretário (Armando José Beja), Tesoureiro (José Silva). 

A ordem de trabalhos indicada na convocatória e editais foi a seguinte:  

Período de antes da ordem do dia 

Neste período podem intervir activamente nos debates os representantes 

credenciados de associações legalmente constituídas com sede na Vila de Darque, 

nos termos do Regimento da Assembleia de Freguesia (especialmente os artigos 21º a 

23º). 

Período da ordem do dia 

Relatório Trimestral do Presidente da Junta. 

A acta nº 2/2008 foi aprovada por unanimidade dos presentes -  7(sete) votos a favor. De 

seguida, foi feita a leitura da correspondência enviada e recebida. 

Período de antes da ordem do dia. 

Verificaram-se as intervenções seguintes: 

 Presidente da Direcção do Darque Kayak Clube (José Américo): Falou sobre a história do 

clube, dizendo que  

- é a 1ªvez que vem expor as suas actividades à Assembleia de Freguesia;  

- o clube está a olhar pela juventude, tirando-a dos malefícios da rua, droga, do crime, etc;  

- também trabalha com muitos atletas de outras faixas etárias;  

- é o maior clube náutico do concelho e tem  vários campeões medalhados; 

- tem um protocolo assinado com a Câmara Municipal de Viana do Castelo; 

       Disse ainda: “ Não somos um clube de profissionais mas sim de amadores “ 

       Chamou atenção para o facto de as instalações do clube serem muito insuficientes e para a 

necessidade de se fazer a requalificação da zona ribeirinha do Rio Lima em Darque: espera que 

assim o clube tire benefícios da parte a investir para o efeito dos 80M€ do programa Polis Litoral. 

- J. Ferreira: Salientou o vandalismo verificado nos resguardos das paragens dos transportes 

públicos no Cais Novo, onde danificaram/partiram os vidros das mesmas na semana passada. Pediu 

para haver maior policiamento nocturno. 
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Sobre a EN13, disse que o piso novo está a rachar na ligação com o piso velho após as obras 

da montagem das linhas de água pela firma Águas do Lima e Minho. É mais fácil e mais barato 

corrigir agora do que mais tarde e no Inverno. 

Sobre a zona da ligação da rua das Magnólias à EN13, disse que o arranjo ali foi mal feito, 

sem brio profissional e sem a devida fiscalização, pois existem buracos no betuminoso que é 

preciso reparar. 

Disse ainda: - se somos o espelho de Viana do Castelo também temos que ter plantação de 

árvores na EN13, na zona da Feira, onde aliás já existiram. 

- enquanto não se faz a rotunda no cruzamento da Bairro do Fomento/EN13, deve-se deslocar 

os semáforos existentes na passadeira e mais os que sobraram da passadeira junto ao túnel da Igreja. 

- Sebastião Lopes: Agradeceu a participação na reunião da Assembleia do “Darque Kayak 

Clube”, a quem deu parabéns pela animação desportiva que desenvolve. Pediu depois ao Presidente 

da Assembleia para dizer o porquê desta reunião ser à 3ªfeira. Questionou o Presidente da Junta 

sobre as obras em curso na escola desactivada da Sra das Oliveiras, futura Casa das Artes. 

- Presidente da Assembleia: deu resposta ao eleito Sebastião, explicando que a reunião esteve 

programada para o dia 26 de Setembro, mas que, à última hora, teve que ser desmarcada em virtude 

de o Presidente da Junta ter sido convocado para um reunião da Assembleia Municipal nesse dia. 

- Representante da Associação de Moradores do Cabedelo (José Moreira): começou por dizer 

que gostaria de saber como vão ser gastos os 80M€ do Polis Litoral. 

Sugeriu que a Junta de Freguesia restaure o Cais de S. Lourenço e respectiva Capela. Gostaria 

que algumas zonas históricas de Darque fossem contempladas com parte daquela verba. 

- Representante da Quercus (Abel Viana); Questionou o Presidente da Junta sobre a limpeza 

do Rio Lima e a aplicação de herbicidas por parte do pessoal da Junta. Disse que o Presidente da 

Junta tinha prometido acabar com o uso destes produtos. Mas até agora continua na mesma.  

Falou sobre o vandalismo no Cais Novo. Disse que não há nenhum parque infantil em Darque. 

O empreiteiro que trabalhou na rua das Dálias foi embora sem remover o lixo que fez. 

- José A. Rego Lima: Estamos a ver nascer um bom hábito, o de os responsáveis das 

Associações/Clubes de Darque darem a cara nas reuniões das Assembleia. É um sinal positivo. 

Acredito que todos juntos – autarcas e dirigentes associativos -  vamos conseguir  mais  para 

Darque.  Lançou um repto à imprensa local no sentido de dar espaço noticioso aos nossos 

Clubes/Associações, para que não aconteça o que se tem visto, que só a imprensa de carácter 

nacional o faz. 

Disse que se pode concluir que as reuniões da Assembleia podem ser a qualquer dia da 

semana, pois neste dia, 3ª feira, há mais público presente do que nas reuniões realizadas ao fim de 

semana. Disse: Sou contra as reuniões serem à 6ª feira, mas podem-se fazer ao sábado ou mesmo ao 

domingo depois da missa da manhã. O público tem sido sempre em média o mesmo e hoje triplicou.  

Falou depois sobre a prevista introdução de portagens na A28: Sempre fui contra as 

portagens na SCUT/A28. É necessário tomar medidas antes que estas entrem em vigor.  

Perguntou depois: Como está o Plano de Pormenor?, lembrando que foram nomeados os 2 

Presidentes – da Junta e da Assembleia -  como elos de ligação entre a autarquia  e a Câmara 

Municipal. 

Há que ver na Câmara como está o projecto do acesso ferroviário até ao porto de mar, é 

preciso estar atento e sermos esclarecidos para não sermos ultrapassados como foram outras 
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freguesias com obras de grande impacto, sem se terem tomado as devidas cautelas. Depois pode ser 

tarde. 

- Vitor Lima: “Congratulo-me com a presença de muito público. O vandalismo aqui na 

freguesia é na generalidade igual ao do País”. Quer saber se o terreno do Centro Paroquial vai ser 

lesado com o acesso ferroviário do porto de mar. Disse que considera interessante o trabalho de 

requalificação da rua das Magnólias. Afirmou que o Kayak é um clube dinâmico. 

- José Gonçalves (Zézé:”Peço desculpa ao público pelo meu atraso. Estamos cá para ajudar as 

Associações/clubes pois é notório que já há movimento associativo legalizado em Darque.” 

Perguntou: O Luziamar está classificado no PDM como equipamento existente ou como 

equipamento proposto? Considera que o PDM foi alterado sem ter sido tido em conta a proposta 

votada por nós. Perguntou ainda: “Será verdade que uma grande superfície instalada em Darque vai 

subsidiar um Parque Infantil em Darque?” 

É de opinião que as portagens na A28 não favorecem o povo de Darque e argumentou que 

para a introdução das portagens não estão preenchidos todos os critérios necessários para tal fim. 

Devemos pronunciar-nos sempre contra. No dia em que elas vierem nós devemos demitir-nos. 

-Helena Marques: Apresentou o seu agradecimento ao Darque Kayak Clube pelo trabalho que 

tem realizado pela freguesia. Depois questionou sobre as pinturas das estradas/ruas e perguntou: As 

medidas da EN 203, junto ao AKI, não são similares à EN 103? Junto ao AKI a rotunda está feita. 

Observou que é lamentável não termos ainda a rotunda na EN13 junto ao bairro do Igaphe. O peso 

das nossas decisões têm sido nulo. Não nos passam cartão. Pior que nada fazer é não passar cartão. 

Temos menos infraestruturas aqui em Darque do que outras freguesias mais pequenas. Disse que 

concorda que a EN13 e a A28 não preenchem os 3 critérios necessários para a introdução das 

portagens. Perguntou como está o processo da loja do cidadão pedida para Darque. 

- João Lomba: Pediu desculpa pelo atraso na comparência à reunião. Depois reclamou para a 

CDU a paternidade da proposta do voto de louvor à ADD. Quis saber como está o processo das 

baías das paragens de autocarros no Cais Novo. Chamou à atenção para o vandalismo que se 

verifica em alguns abrigos de passageiros. Sobre o plano pormenor disse: passou mais um ano e não 

se sabe nada. 

- O Presidente da Assembleia: Respondeu às questões que lhe foram dirigidas:  

- Sobre o Plano de Pormenor, referiu que falou com o Presidente da Câmara no dia 29 de 

Setembro tendo-lhe sido dito que brevemente tal documento vai ser aprovado e as pessoas de 

Darque voltarão a poder construir na zona; 

- Sobre a paternidade para a CDU da proposta de louvor à ADD, disse que a CDU, de facto, 

falou do assunto mas não apresentou nenhuma proposta escrita e, por isso, a Mesa realizou esse 

trabalho.  

- Eduardo Teixeira; Pediu desculpa pelo atraso na comparência à reunião, o que aconteceu por 

motivos familiares. 

Disse ser necessário deliberar sobre as Portagens na A28, e entregar essa deliberação esta 

semana a todos os grupos parlamentares, ao Governo Civil, ao Ministro das Obras Publicas, ao 

1ºMinistro, pedindo resposta a essas entidades. Falou a seguir sobre a Esquadra da PSP, acentuando 

que em 2006 e anos anteriores, no PIDDAC, estava inscrito verba para o efeito.  

 

De seguida a Mesa apresentou à votação as propostas seguintes:  
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a)“Tendo tomado conhecimento da vasta actividade desportiva levada a cabo junto da 

juventude pelo Darque Kayak Clube, a Assembleia de Freguesia da Vila de Darque aprova um voto 

de louvor e de reconhecimento a este Clube e seus corpos dirigentes.” 

– Esta proposta foi aprovada por unanimidade e aclamação. 

 

b) Moção de congratulação e de chamada de atenção 

“Em 29 de Setembro de 2008, em cerimónia presidida pelo Presidente da Câmara Municipal de Viana 

do Castelo e realizada no Salão Nobre da Vila de Darque, foi feita a adjudicação da obra de construção da 

passagem desnivelada da Rua da Seca. 

 A Assembleia da Vila de Darque, legítima representante da população darquense, consciente do que 

esta obra significa para o desenvolvimento e segurança das pessoas, 

1 .aprova uma moção de congratulação pela realização da obra em cauda;  

2. manifesta o seu reconhecimento ao Presidente da Câmara e ao Presidente da Junta pelo empenho 

que sempre puseram em que fosse eliminada a última passagem de nível existente em Darque ; 

3. realça a boa vontade evidenciada pela Refer perante a urgência e necessidade desta obra; 

4. faz uma chamada de atenção dos Eleitos da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia 

para a necessidade de continuar a lutar pela eliminação das barreiras ainda existentes à boa 

circulação das pessoas, promovendo o mais cedo possível duas importantes obras já previstas e 

prometidas : o alargamento da passagem superior da linha férrea, na Avenida Carteado Mena 

(junto à antiga farmácia) e a construção da via estruturante da frente ribeirinha.” 

Esta proposta foi aprovada por 5 (cinco) votos a favor, do PS, 5 (cinco) votos contra, 3 do 

PSD e 2 CDU, tendo o Presidente da Assembleia usado o voto de qualidade a favor da moção. 

- Eduardo Teixeira: Comentou o voto de qualidade do Presidente da Assembleia, 

considerando que ele deveria previamente auscultar os membros da Assembleia e votar de acordo 

com esta auscultação. O Presidente da Assembleia respondeu manifestando total discordância, pois 

considera que o voto de qualidade é pessoal. 

Foi deliberado, por unanimidade, sob proposta do PSD, constituir uma comissão com o 

objectivo de elaborar ofícios a enviar aos ministérios competentes sobre os assuntos seguintes:  

- Tomada de posição contra a introdução de portagens na A28; 

- Tomada de posição a favor da instalação da esquadra da PSP em Darque. 

Nos termos desta deliberação, o grupo ficou constituído pelo Presidente da Assembleia, um 

elemento da bancada do PS, José Alberto do Rego Lima, e um elemento da bancada do PSD, 

Helena Cristina Mendes Marques. 

Ficou decidido que este grupo vai reunir-se no próximo dia 2008.10.03, ás 19 horas.  

Houve duas declarações de voto (Victor Lima e José Gonçalves), cujo texto foi prometido que 

vão ser enviadas por e-mail.  

- O Presidente da Junta: respondeu ás questões levantadas pelos eleitos. 

Período da Ordem do Dia – Relatório Trimestral do Presidente da Junta 
Para comentar o referido documento (anexo A), verificaram-se as intervenções seguintes: 

- Eduardo Teixeira: Perguntou quais as obras previstas para os 80M€ do Polis Litoral. É 

muito importante para Darque. Devia haver uma Assembleia Extraordinária para debater este tema. 

- José Ferreira: Para quando o Plano Sinaléctico na Urbanização da Qta do Sequeira, no Cais 

Novo?. 
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- J.A.Rego Lima: Estamos habituados a que a Junta faça os trabalhos prometidos, e sem olhar 

a calendários eleitorais. Este Executivo não trabalha para eleições. 

- José Gonçalves (Zézé). Há sinceridade nos trabalhos apresentados pela Junta no seu 

relatório, de tal maneira que muitos trabalhos realizados pelo executivo não são referidos no 

relatório, até se esquece às vezes de informar dos trabalhos que faz. Não os faz com fins 

eleitoralistas.  

 

O Presidente da Assembleia, quando eram 0,30horas, deu a palavra ao público presente, 

tendo-se verificado as intervenções seguintes: 

- Maria de Lurdes Miranda: Chamou a atenção para o facto de o lugar de Santoinho pertencer 

a Darque e, apesar disso, a Junta preocupa-se pouco com ele. 

- José Moreira: Disse que há momentos da Assembleia nada atractivos. Deviam ter mais 

nível. 

- Virgínia Silva: Há 10 anos que não se faz nada no Lugar do Santoinho, havendo 

designadamente passeios muito perigosos. O que ela própria e a Sra Maria de Lurdes Miranda 

pretendem é que os moradores do Santoinho sejam autorizados a fazer por sua conta a obra dos 

passeios. 

- Presidente Junta: Respondeu aos intervenientes do público. 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião cerca das 0.40horas. Da reunião 

lavrou-se a presente acta, de que faz parte integrante o anexo A. Depois de aprovada pela 

Assembleia, a acta vai ser assinada pelos membros da Mesa: 

O Presidente: 

O 1º Secretário: 

O 2º Secretário:          
 


