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Ao terminar o mandato autárquico 
para que fui eleito  em Outubro de 
2005,  é com enorme satisfação que, 
em nome de toda a minha equipa 
política, me dirijo a toda a população 
de Darque para dizer-lhes que con-
seguimos atingir  os principais ob-
jectivos do nosso programa eleitoral. 
Com a colaboração da Câmara e de 
outros Organismos Públicos, fez-se a requalificação 
e pavimentação/repavimentação  de vários espaços 
públicos, tivemos sempre  preocupações ambientais 
(promovendo a conservação e aumento de áreas ver-
des), aumentámos a  segurança das infraestruturas 
rodo-ferroviárias implantadas na nossa Vila (através 
de construção  de passagens desniveladas, novos 
muros e passeios). Fizeram-se diligências para que 
o Centro  Comunitário seja uma realidade, prepará-
mos as condições para que, a curto prazo, estejam a 
funcionar as novas  infra-estruturas destinadas à feira 
quinzenal de Darque, melhorámos os transportes e 
acessibilidades, contribuímos para a requalificação do 
parque escolar, estamos a transformar e a reabilitar 
a Escola desactivada da Sra das Oliveiras para ser o 
futuro  núcleo museológico/centro de Artes, trabalhá-
mos pelo desenvolvimento cultural, desportivo e so-
cial de Darque, fomos parceiros do projecto “Dar que 
falar” e “Dar+que falar”.        

Mas o desenvolvimento requer o empenho de toda 
a sociedade. Todos devem dar o seu contributo  para 
tornar Darque uma freguesia mais coesa e com mais 
qualidade de vida, fruto de um desenvolvimento ade-
quado, sob os aspectos  urbanístico, social e ambien-
tal.

O Secretário de Estado Adjunto, das Obras Públi-
cas e das Comunicações, Paulo Campos, assistiu em 
20 de Março, no Salão Nobre da Câmara Municipal 
de Viana do Castelo, à contratação da Obra de Cons-
trução da Ligação do Nó Mazarefes da A28 à Zona 
Histórica e de Actividades Empresariais de Darque, 
da Ligação Norte de Viana do Castelo na EN13, e da 
Obra de Beneficiação do troço da EN13 entre Viana 
do Castelo e Caminha.

A Obra de Construção da Ligação do Nó de Maza-
refes da A28 à Zona Histórica e de Actividades Em-
presariais de Darque tem como objectivo principal 
proporcionar uma ligação directa do Nó de Mazare-
fes da A28 e da EN203 à zona histórica e empresarial 
de Darque e à Rua da Barroca. Tem uma extensão 
de 0,6km e um custo estimado de 1,7M€. A entidade 
adjudicatária é a empresa Aurélio Martins Sobreiro & 
Filhos, SA. O empreendimento estará concluído no 
terceiro trimestre deste ano. 

O traçado do sub-lanço é sensivelmente o que 
consta do Plano de Pormenor da Zona Ribeirinha de 
Darque, cujo parto, há muitos anos  preparado, conti-
nua sem data. 

Porém, com esta obra concluída, ficam realizadas  
as duas extremidades do Plano de Pormenor, o sub-
lanço a nascente, e a passagem inferior da Seca a 
poente. É caso para se  formular votos de que rapi-
damente  comece a  nascer,  ao longo da margem do 
Rio Lima,  o corpo de ligação  para suportar as ditas  
extremidades.

Acesso da A28 ao Centro 
Histórico e à Zona Industrial 

e Comercial

Editorial

Joaquim Perre
Presidente da Junta 

de Freguesia
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Programa da Festa 
da Srª das Areias

Do vasto programa salientamos:
Dia 31 de JULHO • Sexta-feira

21H30 • Inauguração da iluminação e abertura do Ar-
raial.

Dia 1 de AGOSTO • Sábado
21H30 • Procissão de Velas, saindo  da Capela Nossa 
Senhora do Porto, para a capela de Nossa Senhora 
das Areias.
22HOO • Arraial Nocturno - Actuação da Orquestra 
“Os Implacáveis”

Dia 2 de AGOSTO • Domingo
11HOO • Missa em Honra de Nossa Senhora das 
Areias, na respectiva Capela. 
17HOO • Imponente Procissão, com saída da Capela 
de Nossa Senhora das Areias, deslocando-se à rotun-
da do “Inatel” - Cabedelo, com regresso à capela.
22HOO • Arraial Nocturno - Actuação do grupo musi-
cal ”TOP 5”.

Festa do Sr. da Saúde, 
S. Sebastião e Srª da Oliveira

Do vasto programa salientamos:

Quinta-feira . 13 DE AGOSTO
18HOO: Abertura no Centro Cívico da “6a Feira das 
Tasquinhas”, a perdurar durante as festas.
21H30: Inauguração da exposição “Artistas Darquen-
ses”, na escola EB1, Srª da Oliveira.
22HOO: Actuação do grupo musical “Pedro & Compa-
nhia” e do “Grupo de Concertinas: Vitinho e Amigos”.

Sexta-feira . 14 DE AGOSTO
08h30: Entrada da “Banda de Musica Moreira do 
Lima” com a respectiva saudação ao Sr. da Saúde e 
à Igreja Matriz.
22h00: Arraial nocturno com actuação do Grupo Mu-
sical “Vaticano”.

Sábado . 15 DE AGOSTO
16h00: Cortejo Etnográfico tendo como tema princi-
pal: “O Associativismo em Darque”.
21h30: Teatro “A Consulta ao Advogado”, por elemen-
tos da Ofita – SIRD.
22h00: Arraial nocturno abrilhantado pelo grupo “Tur-
ma Musical”.

Domingo . 16 DE AGOSTO
10HOO: Missa cantada com sermão em honra do Sr. 
da Saúde. 
17HOO: Saída da Procissão (com uma pequena alte-
ração no itinerário).
22HOO: Último Arraial nocturno com o grupo “ÁLVA-
RO VIANA”. 24HOO: Fogo de artifício a cargo da piro-
tecnia Viana & Filhos, Lda.

Novos Equipamentos 
Desportivos da A.D.D.

A Junta de Freguesia deu a conhecer, na reunião da 
Assembleia de Freguesia de  27 de Junho, a delibera-
ção de fazer um protocolo com a A.D.D. (Associação 
Desportiva Darquense), a fim de que este clube au-
mente e melhore os seus equipamentos e instalações 
(ver, na pág. 6, o teor das condições do protocolo).

Desta forma, a A.D.D. vê realizadas as aspirações 
de modernização  que há muito tempo os associados 
vinham demonstrando.

Por conta exclusiva da A.D.D., foi levado a cabo o 
arrelvamento (com relva sintética) do campo de jogos, 

tendo, para o efeito, recebido o apoio da Câmara Mu-
nicipal.

A Junta de Freguesia levou a cabo o arranjo urba-
nístico da zona, que incluiu a criação de novos muros 
de vedação, repavimentação dos espaços viários e 
espaço privativo para aparcamentos.

 Esta obra veio completar o alargamento da rua Ro-
cha Páris, desde o Centro Cívico até ao Cemitério e 
Largo da Sra das Oliveiras.

Núcleo Museológico/
Centro de Artes

Estão em bom andamento as obras de recupera-
ção da Escola desactivada da Sra das Oliveiras. Bre-
vemente estará a funcionar no edifício o Núcleo Muse-
ológico/Centro de Artes de Darque

Director do Agrupamento 
de Escolas de Darque

Tomou posse, em 7 de Julho de 2009, o Director 
eleito, Dr. Luís Sottomaior Braga.                                           

A Junta de Freguesia felicita o novo Gestor do Agru-
pamento e deseja, a ele e à sua equipa, os melhores 
resultados no mandato agora encetado (2009-2013).
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A Associação de Reformados de Darque foi funda-
da em Setembro de 1999,  sendo  autor da ideia  o já 
falecido José Rodrigues Lima Barbosa, mais conhe-
cido por “Zé Crêca”. Esta Associação foi, no início da 
sua actividade, essencialmente dedicada ao lazer da 
3ª idade.

A criação desta Associação assentou no aproveita-
mento de um espaço junto ao Rio Lima, entre o Cais 
Velho e o Mirante, onde os fundadores pensaram que, 
com o devido embelezamento, seria um local agradá-
vel para passarem o tempo e  conviverem.

Os associados, em número sempre crescente,  
partiram, em Junho de 2000, para o primeiro convívio 
em Honra de São João, patrocinado por Gentil Pires 
Ferreira, co- nhecido por 
“Pelé”. To- dos os anos  
tem sido r e a l i z a d o 
este  grande convívio da 
associação. No segui-
mento des- te convívio 
s u r g i r a m outros, tais 
como, a fes- ta de aniver-
sário - onde é celebrada 
uma missa campal em memória dos sócios falecidos 
-,  o Magusto e os Reis, e diversas excursões, nomea-
damente a Fátima - duas vezes por ano -, a  São Ben-
to da Porta Aberta e a outros locais. Em média, são  

organizadas  seis a sete passeios por ano. Para além 
destes convívios, a Associação participa também nos 
D.O.D. (Dias Olímpicos de Darque), momento em que 
as gerações se misturam graças aos jogos tradicio-
nais.

Hoje, o Parque dos Reformados é já um ponto de 
referência e de encontro. Este recinto, quando requi-
sitado, é cedido a outras Associações, Darquenses ou 
forasteiras.

A sua sede, edifício instalado e  cedido pela Junta 
de Freguesia em 17 de Agosto de 2004, tornou os en-
contros ainda mais assíduos, pois, em caso de mau 
tempo, os associados têm um local para poderem 
conversar, jogar cartas, damas, etc.

Devido ao elevado número de sócios, a Direcção 
está neste momento em negociações para o alarga-
mento da sede.

Em 2004, a Associação de Reformados de Darque 
reiniciou a tradição das Marchas Populares, com o 
tema “O cantinho dos reformados”, com letra e música 
originais de Jorge Kito.

Fazem parte da Direcção os senhores:
Presidente: Manuel Barbosa Ferreira de Carvalho
Vice-Presidente: João António Teixeira Lameiro
Secretário: Manuel Joaquim Maciel Ferreira 
Tesoureiro: Gentil Pires Ferreira
Vogal: Serafim Fernandes Coelho de Passos     

2º  Festival da Lampreia 
Em 21 e 22 de Março de 2009, organizado pela 

Junta de Freguesia e pela  Associação de Reforma-
dos de Darque,  teve lugar no  parque desta Associa-
ção, o  2º Festival da Lampreia.

Acorreram centenas de pessoas,  umas da terra, 
outras procedentes de locais variados, aproveitando o 
evento para agradavelmente saborearem o apreciado 
ciclóstomo,  regado com os éteres adequados.Pude-
ram usufruir de música por um grupo local, e alguns,  
que Deus prodigalizou com  pé de artista, tiveram pos-
sibilidade de  mostrar os seus dotes dançantes.

Foram  fornecidas refeições a cerca de 700 pesso-
as, as quais 
puderam es-
colher entre 
lampreia à 
b o r d a l e s a , 
arroz de lam-
preia, feijão 
com lampreia 
e lampreia 
assada.

 A autarquia já negociou a
compra do novo espaço da feira

Em 16 de Julho, a Câmara Municipal de Viana do 
Castelo deliberou proceder à aquisição da parcela 
de terreno onde vai ser instalada a feira quinzenal de 
Darque. Esta aquisição para o domínio público veio ao 
encontro duma pretensão da junta de Freguesia, per-
sistentemente assumida perante o município. A nego-
ciação com os proprietários do terreno para onde vai 
ser transferida a feira foi coordenada pelo Presidente 
da Junta de Darque, Joaquim Perre.

Trata-se de uma superfície rectangular de 10 000 
m2, situada  no pinhal por detrás da GALP, no lugar 
do Cais Novo, a confinar de Nascente com a estrada 
Nac. 13  e GALP e de Norte com a Quinta da Diocese.

De imediato vai ser elaborado o projecto da trans-
formação do terreno, prevendo-se a transferência da 
feira ainda durante o ano  de 2009.

Associativismo
Associação dos Reformados de Darque
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Centro de Alto Rendimento 
para o surf, na praia do 

Cabedelo concluído em 2010
Já está apresentado o Centro de Alto Rendimento 

vocacionado para o Surf, a nascer na Praia do Cabe-
delo, junto à Orbitur, em Darque, num investimento de 
1.1 milhões de euros e que deverá estar concluído no 
primeiro semestre do próximo ano. O contrato para 
a construção desta estrutura foi assinado em 26 de 
Junho, em Viana do Castelo. 

Defensor Moura, presidente da Câmara, anunciou 
que num prazo de "oito meses o Centro de Alto Ren-
dimento de Surf estará concluído, num investimento 
entre a autarquia e o Estado que totaliza 1.1 milhões 
de euros". Um centro vocacionado para a modalidade 
do surf e que "vai receber sobretudo atletas de alta 
competição". Numa área com cerca de 1000 mil m2, 
vai ser construído o centro de alto rendimento para o 
surf que será dotado de várias salas, para formação, 
apoio médico e exercício, dormitórios e refeitório para 
alem de armazéns para o material de surf.

Requalificação das Ruas 
da Quinta do Sequeira

Passagem desnivelada 
na Rua da Seca

Foi  aberta ao público em Abril do corrente ano a 
passagem inferior da Rua da Seca, no lugar do Cais 
Novo. O valor da obra foi de 454 668,25 Euros + IVA.

A obra, da responsabilidade da CP/REFER, e rea-
lizada pela empresa Obrecol Lda, recebeu posterior-
mente um amplo ajardinamento feito pelos Serviços 
da Junta da Vila. A iluminação do local foi feita pela 
EDP.

Têm sido enunciadas críticas ao facto de esta pas-
sagem não ter altura para veículos  acima de 3,40 m. 
Tal facto deriva das consições pantanosas do terreno 
e da proximidade do Rio Lima.

A autarquia já sensibilizou a Câmara Municipal 
para o problema, tendo esta uma solução: No Plano 
de Pormenor da Frente Ribeirinha de Darque, ainda 
não concluído nem aprovado, prevê-se, um pouco a 
sul da rua da Seca, na rua dos Lilázes, uma outra pas-
sagem desnivelada, para quaisquer tipos de veículos.

Repavimentação 
e alargamento da Rua da Seca

Aquando da abertura ao trânsito da passagem des-
nivelada,  foi repavimentada a parte poente da Rua da 
Seca, entre a EN13 e a linha férrea.

Agora, uma das prioridades da autarquia de Dar-
que é o alargamento da Rua da Seca da linha férrea 
para nascente. Neste sentido, face à recusa dos pro-
prietários da Empresa de Pescas em negociar ami-
gavelmente as áreas de terreno necessárias para o 
efeito, a Junta de Freguesia está a desencadear os 
mecanismos indispensáveis à expropriação das áreas 
referidas.

Depois de instalada a nova rede de abastecimento 
domiciliária de águas, foram repavimentadas recente-
mente as ruas dos Liláses, da Igreja, das Camélias e 
do Rosmaninho.

Está para breve o início da intervenção nas ruas de 
Santa Luzia e das Rosas, tendo a obra sido adjudica-
da à firma Irmãos Peixoto, Lda.

Novo livro sobre história de Darque
Foi publicado no corrente ano o livro “A Freguesia 

de S. Sebastião de Darque na 2ª Metade do Século 
XVII (1640-1700)”, de Maria Beatriz Martins de Olivei-
ra Menezes. 

A obra encontra-se à venda na secretaria da Junta 
de Freguesia de Darque.
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Resultados do 1º Concurso 
“Os Maios de Darque” 

  
No passado dia 24 de Junho, reuniu na sede da 

Junta de Freguesia de Darque, o júri nomeado para 
proceder à selecção e atribuição dos prémios relativos 
ao 1º concurso “Os Maios de Darque”, que decorreu 
no dia 1 de Maio de 2009.

O júri deliberou atribuir os seguintes prémios:   
1º prémio – Joaquim Cavalheiro
2º prémio – Atelier de Estudo “Sem Negas”
3º prémio – Pastelaria Cidade Nova      
Menção Honrosa – Jorge Sousa e Clotilde Maciel 

Esperamos que a iniciativa mereça cada vez maior 
adesão.

Centro de Novas Oportunidades 
(CNO) da Escola Carteado Mena

O CNO, com o apoio da Junta, está a incentivar 
“percursos formativos” com o objectivo de contribuir 
“para o aumento do nível de escolaridade e de qualifi-
cação profissional da população adulta”.

A Junta pede aos darquenses para não desperdi-
çarem as condições agora oferecidas. Muitos nossos 
concidadãos já as aproveitaram para aumentar a sua 
escolarização e qualificação profissional.

Imagem do 1º Prémio

Curso de Formação 
em Informática (gratuito)

Com a participação de pessoas de todas as idades, 
continuam a decorrer, na sede da Junta de Freguesia, 
sob a orientação do Engº Fernando Martinez, activida-
des de formação no uso de computadores. 

Nas datas abaixo indicadas, serão abertas as ins-
crições para um novo curso da referida actividade. 
A accção de formação destina-se, principalmente, a 
pessoas sem quaisquer conhecimentos de informáti-
ca.

Os temas a abordar serão:
Breve introdução ao funcionamento dos computa-

dores. Ligar e desligar. O teclado e funções das várias 
teclas. O sistema operativo. O que é e para que serve. 
Aspectos fundamentais. Criar Pastas. Atribuir nomes 
às Pastas. Apagar Pastas. Copiar e Mover Ficheiros. 
Alterar os Nomes. Procurar Pastas e Ficheiros existen-
tes no computador. O Tratamento de Texto. MS Word/
OppenOffice Write. Letras maiúsculas e minúsculas. 
Escrever um texto. Alterar o tipo, tamanho e côr das 
letras. Copiar e colar partes do texto e/ou imagens.

O Correio Electrónico. Abertura duma conta de e-
mail. Enviar, receber e reencaminhar e-mails. Lista de 
Contactos.

A Internet
Navegar na Internet. Sites e seus endereços. Como 

procurar o que pretendemos encontrar. Copiar e guar-
dar textos ou imagens visualizadas na Internet.

A accção de formação terá a duração de três me-
ses com início a 15 de Setembro e final a 16 de De-
zembro. Serão criados dois grupos com o (máximo de 
3 alunos podendo ser 4 desde que pelo menos um 
possua computador portátil).

O Grupo 1 terá aulas às Segundas e Quintas das 
15 às 17 horas. O Grupo 2 terá aulas às Terças e Sex-
tas das 15 às 17 horas.

Nota: Caso existam inscrições de pessoas com alguns conhecimentos 
de informática, poderá ser criado um grupo (no mínimo 3 e no máximo 4  
pessoas) para desenvolvimento desses conhecimentos e aos quais será 
dada um formação mais avançada. A Junta de Freguesia  realça e agrade-
ce o exemplo de cidadania do formador destes cursos.

Polidesportivo do Cabedelo
Já entrou em funcionamento, ao serviço sobretudo  

da população jovem, o polidesportivo do Cabedelo.
Os grupos interessados em praticar desporto neste 

recinto deverão contactar a Junta de Freguesia, ou, 
perto do polidesportivo, com a empresa de construção 
Festa e Festa, S.A., na Urbanização da Quinta das 
Areias 

Esquadra da PSP  em Darque
Em resposta a um pedido de informação feito pela 

Junta de Freguesia em 19-11-2008, o Ministério da Ad-
ministração Interna, através da DGIE (Direcção Geral 
de Infra-estruturas e Equiopamentos) , comunicou, na 
data de 7-4-2009, que a construção da Esquadra da 
PSP de Darque “encontra-se listada nas necessida-
des da PSP”.
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Plano de Actividades, Orçamento e Plano Plu-
rianual de Investimentos para o ano de 2009 para 
o ano de 2009

Foi aprovado, na reunião de 20 de Dezembro de 
2008, pelos votos seguintes: 8 (oito) votos a favor – 
PS e CDU, 0 (zero) votos contra, e 2 (duas) absten-
ções –PSD;

Mapa de Pessoal para o ano de 2009
Foi aprovado por unanimidade, na reunião de 20 

de Dezembro de 2008.
Saudação ao 25 de Abril
Foi apresentada, na reunião ordinária de 28-4-

2009, uma moção subscrita pelos eleitos do Partido 
Socialista, do teor seguinte:

Comemorou-se há três dias a data comemorativa 
dos 35 anos da Revolução do 25 de Abril. Esta revo-
lução representou uma mudança profunda de valores 
na sociedade portuguesa, com fortes reflexos nos do-
mínios seguintes:

1º- aumento da consideração e respeito pelos direi-
tos humanos, designadamente pela liberdade e igual-
dade dos cidadãos perante a lei;

2º- aumento da qualidade de vida dos cidadãos.
Por estes motivos, a Assembleia de Freguesia de 

Darque saúda esta efeméride e os seus autores, mi-
litares e civis, e formula votos no sentido de que  se 
mantenham vivos os ideais do 25 de Abril,  em prol da 
promoção dos direitos fundamentais do ser humano.

Esta moção foi aprovada por unanimidade.
Saudação ao 1º de Maio - Dia do Trabalhador
Foi apresentada, na reunião de 28-4-2009, uma 

moção subscrita pelos
eleitos do Partido Socialista, do teor seguinte:
Aproximando-se o dia dedicado ao trabalhador, a 

Já foi melhorada a iluminação neste bairro tendo 
sido instalados novos candeeiros no espaço público 
onde se prevê a construção de um jardim-de-infância.

Novos candeeiros 
na Urbanização 
do Santoinho

Assembleia de Freguesia da Vila de Darque associa-
se à comemoração do mesmo e presta homenagem 
aos milhões de trabalhadores que, todos os dias, mui-
tas vezes de forma anónima, contribuem para o bem-
estar, enriquecimento e desenvolvimento da socieda-
de.       

Esta moção foi aprovada por unanimidade.
Relatório de Actividades e Contas do ano de 

2008 
O relatório de actividades e as contas de 2008 fo-

ram aprovados na reunião ordinária de 28/04/2009  
pelos votos seguintes: 4 (quatro) Abstenções – PSD;  
9 (nove) a favor –PS e CDU. 

Condições para a feitura de Protocolo da Junta 
de Freguesia com a A.D.D.

“A Junta de Freguesia de Darque tem em prepara-
ção um protocolo com a A.D.D. (Associação Desporti-
va Darquense) baseado nos pontos seguintes:

– Cedência pela Junta de Freguesia, pelo prazo 
máximo de 15 anos, do Polidesportivo 3 de Julho (re-
cinto exterior, de 40 m* 20 m), à A.D.D., obrigando-se 
esta a colocar piso de relva sintética no referido es-
paço.

– A A.D.D. obriga-se a zelar pela conservação e 
bom uso de polidesportivo, ao serviço da prática des-
portiva do clube.

– A Junta de Freguesia reserva-se o direito de, a 
qualquer momento, rescindir o contrato, por força de 
motivo de interesse público.”

Esta proposta, feita pela Junta de Freguesia, foi 
aprovada, com os votos

seguintes: A Favor –: 5 (cinco)- PS; Contra : 1(Um) 
–CDU; Abstenção : 4 (quatro) – PSD.

Assembleia de Freguesia da Vila de Darque
Deliberações

– Propriedade: Junta de Freguesia de Darque
– Morada: Rua António Alves “Artista”, Entrada 6
 Darque • 4935-085 Viana do Castelo
 Tel. 258 321 150 - Fax. 258 333 980

– Endereço electrónico (e-mail): jf-darque@mail.telepac.pt
– Composição e Impressão: Mediadesign 2, Lda - 258 32 35 32
– Número de exemplares: 3.000.

Ficha Técnica
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Obras para Estacionamento no 
Parque do Senhor da Saúde. 

Reparação do Elevador 
Está em curso a obra de criação de 12 lugares 

de estacionamento, no Parque do Senhor da Saúde. 
Esta obra vem concluir  o arranjo urbanístico iniciado 
aquando da construção da  passagem desnivelada 
pedonal da Igreja, inaugurada em 30 de Outubro de 
2007.

O ele-
vador da 
passagem 
i n f e r i o r , 
que, des-
de a sua 
i n s t a l a -
ção, tem 
s o f r i d o 
cons tan -
tes para-
gens, de-
vido a infiltrações de humidades na parte electrónica, 
deverá brevemente retomar o normal funcionamento.A 
empresa responsável pelo elevador está a ultimar o 
reforço do respectivo isolamento. 

Alargamento da Passagem 
Superior (Ponte Seca)

 Encontra-se em fase de conclusão o projecto do 
alargamento da passagem superior ( ponte seca), per-
to da Igreja.

Esta obra, a realizar pela Refer, foi prometida pela 
Secretária de Estado das Obras Públicas do actual 
Governo, Ana Paula Vitorino.O projecto é da autoria 
do Eng. Beirão Reis – especialista em obras de arte 
nas linhas férreas.  

Já se encontra à venda nas livrarias  o  livro, a que 
fizemos referência no nº 10 deste Boletim Informati-
vo: Na Terra dos Homens - contos ditos a um deus 
surdo, da darquense Marlene Ferraz, Editora: Almedi-
na, colecção: Literatura Autores Portugueses Contem-
porâneos, ano: 2009

“Aqui se fazem inventar oito contos, escrevinhados 
por mão manchada de utopias e vergonhas. O tempe-
ro salgado da criança com alinhavos de fado. A mulher 
tão perdoada ao levantamento do sexo no padre. O 

– No referendo da adesão à CIM (Comunidade In-
termunicipal do Minho), realizado em 20-1-2009

Eleitores Inscritos - 6.401; Votantes - 2.345; 
Votos em Branco - 28; Votos Nulos - 15; 
Sim - 893 (38,79 %);
Não - 1.409 (61,21 %).

– Na eleição para o Parlamento Europeu (7-6-2009)

Eleitores Inscritos - 7.253 ; Votantes - 2.191 ; 
Votos em Branco - 97; Votos Nulos - 47;
PS - 632 (30,87 %); PSD- 480 (23,45 %);
CDU- 353 (17,24 %); BE - 291  (14,22 %); 
Outros - 291 (14,22 %)               

Resultados eleitorais em Darque

Prémio Literário Miguel Torga
Cidade de Coimbra, 2008

amor acontecido depois da morte ter vindo. A ruindade 
dos homens ouvida no coração da terra. O defeito no 
livreiro que a criada bem quer. O ventre que o diabo 
fez florido. O defunto que veio renascido. O beijo que 
a morte deu. Curtas narrativas que rumorejam sobre a 
naturalidade perversa nos bichos e nas coisas, como 
rezas contadas sem boca. Apenas vontade. Estórias 
feitas para mudar o mundo, ainda tão imperfeito como 
a mão do homem criador. Contos ditos a um deus sur-
do, afinal.”
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1 – Visite, na internet, o sítio da Junta de Fre-
guesia: www.jf-darque.org.

Dê sugestões. Comunique com a Junta através 
dele.

2 – Endereço postal, telefónico e electrónico
Colabore com a Junta de Freguesia, dê-lhe co-

nhecimento das deficiências que detecta, escreva e 
faça chegar à Sede (Rua António Alves “Artista” – 
4935-085 Darque) o seu apontamento.

O telefone da Junta é 258 321 150.
Se possível comunique pela Internet para o ende-

reço electrónico seguinte:
Jf-darque@mail.telepac.pt
3 – Contactos da PSP
Telefones Gerais – 112 e 258 809 880
Fax 258 809 881
Telemóvel dos “policias do meu bairro” (Darque) 

– 918 634 437
Telemóvel da “ Escola Segura” (Darque) – 918 

633 829
E-mail: nrpub.vcastelo@psp.pt
4 – Reuniões da Junta de Freguesia
Todas as Terças-feiras, pelas 10 h. (a 1ª e 3ª da 

cada mês são públicas).
5  – Assembleia de Freguesia de Darque
(Reuniões abertas ao público)
As reuniões ordinárias são quatro por ano: Abril, 

Junho, Setembro e Dezembro.
6 – Recenseamento Eleitoral
Na data de 21 de Julho o nº de eleitores recen-

seados em Darque era de 7.136, número que repre-
senta um aumento de 637 eleitores em relação a 
Dezembro de 2008.

Aos cidadãos que não dispõem de cartão do ci-
dadão  recomenda-se que verifiquem através da In-
ternet ou da Junta de Freguesia a sua inscrição nos 
cadernos eleitorais. Caso notem que há falta de ins-
crição, devem recorrer à Junta de Freguesia.

7 – Publicidade ao pequeno comércio
Desde Dezembro de 2008 que está activo, no por-

tal da Junta  (http://www.jf-darque.org) um espaço 
onde qualquer pequeno comerciante com sede em 
Darque poderá colocar as suas referências e indicar 
os serviços que presta. 

É um modo fácil e gratuito de o comércio local 
difundir a sua oferta.  Basta, para tal, contactar com 
a Junta de Freguesia e preencher a ficha electrónica 
que  será facultada.

8 – Convite
A Junta de Darque está a preparar um  Livro sobre Dar-

que, versando os aspectos de história,  património, riqueza 
cultural, tradições. Quer colaborar? Contacte com a Junta 
de Freguesia.

Um dos capítulos a desenvolver no livro será a toponí-
mia local, com explicação da origem dos diferentes topóni-
mos (nomes de ruas, avenidas, praças, etc.). Agradece-se 
que nos façam chegar quaisquer informações sobre estes 
topónimos.

Tome nota
Sei que não sou orador. Mas escritor ain-

da menos. Contudo, não queria perder esta 
oportunidade de estar com este bom povo 
de Darque através deste bem elaborado 
Boletim.

E que dizer? Mal não falta quem. Bem 
é mais importante; embora surja sempre 
a tendência para a crítica destrutiva, calu-
niosa e até difamante. Mas não podemos 
nunca esquecer as nossas belezas desde 
o monte Galeão (que bela paisagem onde 
outrora se venerou a Senhora do Monte ou do Manto) até à 
zona ribeirinha e marítima em que os nossos olhos se exta-
siam e a nossa mente repousa na tranquilidade das águas, 
tudo é belo em Darque.

E o povo de Darque também. Todo o povo que vive em 
Darque.

Não resisto à tentação de contar aquilo que certo dia co-
migo se passou:

Estava em Darque há menos de um mês, quando no fim 
da celebração da Eucaristia, um venerando senhor me pro-
cura e me diz: “o Senhor Prior não tem nada que se preocu-
par com os de lá de baixo porque Darque é aqui, o resto são 
os índios d’Areia, os estrangeiros do Cais Novo e os fidalgos 
do Cabedelo”. Pedi para repetir e registar mentalmente.

Pensei: “que categoria a minha! Ser pároco de todo este 
género de pessoas! Que maravilha! Não mereço tal coisa”.

Mas a verdade é que é na diversidade de pessoas cultu-
ras, hábitos, gerações, e tanto mais que se encontra a bele-
za de Darque. E como pode ser harmoniosa e saudável esta 
convivência. Compreendendo e aceitando que o “outro” seja 
diferente.

Aquela “menina” recém casada, em cada manhã, ao 
levantar-se comentava para o marido: “ que pena os vizi-
nhos não limparem os vidros da janela da sua casa”. Até que 
um dia o marido levantou-se mais cedo, limpou os vidros 
da janela e então a “menina” recém casada pôde admirar a 
beleza do exterior. O grande problema estava na janela da 
sua casa.

Entendemos que é necessário olhar para nós, para os 
nossos problemas com limpidez e clareza sem nos enclau-
surarmos na própria concha. E lutar, lutar sempre em equi-
pa, em grupo pelo bem de toda uma comunidade.

Não basta apontar o vizinho quando o problema está em 
nós, na nossa janela. É preciso que, em equipa descortine-
mos os males a evitar e o caminho a seguir.

Quantas vezes ouvimos dizer: “em Darque não se faz 
nada”.

Conhecemos ao menos o que se faz em Darque?
Não vou mencionar nomes para não correr o risco de 

esquecer alguma. Todavia quantas instituições, clubes, as-
sociações com trabalho tão extenso e maravilhoso no cam-
po cultural, recreativo, desportivo e social. Abrangem todo 
o género de pessoas, de todas as idades, de todas as con-
dições e com os diversos gostos ou tendências. Queiramos 
nós aplicar o nosso tempo, os nossos talentos e tudo será 
bem diferente.

E Darque precisa de todos. É na unidade de esforços 
que nos sentiremos mais realizados.

No campo social precisamos ainda de muito mais. Sen-
timos a adversidade do exterior e, o que mais faz sofrer, 
também do interior.

Quanto desejaríamos a colaboração de todos para um 
Lar, um Centro de Dia, um Atendimento Domiciliário Integra-
do, um apoio claro à Juventude, uma Creche, etc.. Mas…  
como diziam antigamente “sem ovos não se fazem omole-
tes” . Enquanto uns se esforçam, outros assobiam para o 
lado.

Não está certo. Vamos compreendendo e fazendo votos 
para que, na diversidade das nossas ideias, nos unamos em 
volta do mesmo objectivo.

Como vêem, de facto, não sou nada escritor.
* Pároco de Darque desde Novembro de 1982

A Palavra a ….       
(Os textos desta secção são da exclusiva responsabilidade do autor.)

Manuel Maciel Fraga *


