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Está em fase final a requalificação 
da Rua das Dálias, no Cais Novo

Festa da Senhora das Areias
4 a 7 de agosto

Acompanhando o andamento da construção do ex-
libris do Cais Novo, a U.C.C.I (Unidade de Cuidados 
Continuados Integrados), tem estado a ser feita a re-
qualificação da rua das Dálias.

A obra  inclui instalação de rede de gás, construção 
de passeios novos e renovação da iluminação públi-
ca, além do alargamento e repavimentação da rua. 

Quanto à U.C.C.I., obra da responsabilidade do 
Centro Paroquial e Social de Darque, de que é presi-
dente o P. Manuel Fraga, a instalação de equipamen-
tos está na fase final. As últimas estimativas apontam 
para que em Setembro de 2011 esteja concluída a 
parte propriamente adstrita à U.C.C.I.  Pouco tempo 
depois funcionará o Lar de Idosos.

Já foi  aprovado  pela Câmara Municipal o projecto 
da creche (destinada a 60 crianças), cujas obras de-
verão arrancar brevemente.

A população da freguesia tem participado em vá-
rias iniciativas  tendo em vista  angariar fundos para 
os equipamentos de saúde da U.C.C.I . Destas inicia-
tivas  salientamos:

 1. “Um sorrido pelo idoso” – esta iniciativa  visa 
que os darquenses contribuam por semana com um 
euro, através de listas colocadas em estabelecimen-
tos comerciais. Também podem contactar pelo telm. 
962 477 149.

DIA 4 DE AGOSTO - 
OUINTA-FEIRA

21.30 Horas - Inaugura-
ção da iluminação e abertu-
ra do arraial.

DIA 5 DE AGOSTO - 
SEXTA-FEIRA

21.30 Horas - Procissão 
de Velas, saindo da Capela 
de Nossa Senhora do Porto 
para a capela de Nossa Se-
nhora das Areias.

22.00 Horas - I Arraial 
Nocturno - Actuação da Or-
questra  “PÉ DE DANÇA”.

Festa de S. Sebastião, Senhor 
da Saúde e Senhora da Oliveira

11 a 14 de agosto
DIA 11 DE AGOSTO - QUINTA-FEIRA
18h00 – Abertura da 7ª Feira das Tasquinhas .
20h30 – Missa  na Igreja  Matriz.
21h30 – Fados
22h00 – Actuação do grupo musical “Pedro e Companhia”
DIA 12 DE AGOSTO - SEXTA-FEIRA
9h00 – Entrada da Banda de Música de Estorãos
20h30 – Missa e sermão em honra da Srª da Oliveira, 
na respectiva capela, com procissão de velas .
21h30 – Concerto litúrgico por Amadeus, no adro da 
Igreja.
22h00 – Arraial nocturno com o grupo “Bibó Lima” 
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DIA 13 DE AGOSTO - 
SÁBADO 
15h00 – Desfile da mor-
domia, finalizando com 
actuação dos ranchos 
folclóricos de Vila Fran-
ca, Carreço, S. Paulo 
de Barroselas e de Vila 
Nova de Anha.
20h30 – Missa Cantada 
e sermão em honra de 
S. Sebastião.
22h00 – Arraial nocturno 
com o grupo “Curtisom”
DIA 14 AGOSTO – DO-
MINGO
9h00 – Entrada da Ban-
da de Música de Arrifana”.
9h40 – Procissão da Capela do Sr. da Saúde para a 
Igreja Matriz.

Fundação António Cunha
vai criar em Darque o Museu do Traje 

e o Museu dos Transportes

Festa de S. Sebastião, Senhor da Saúde e Senhora da Oliveira
11 a 14 de agosto

O grupo AVIC 
acaba de anunciar 
que dentro de um 
ano formalizará a 
criação da Funda-
ção António Cunha, 
assim perpetuando 
o nome do ilustre 
Darquense que foi 
fundador da AVIC. 
O objectivo princi-
pal da fundação é 
“dinamizar e expor 
as vivências rurais 
e sociais ligadas ao 
campo, etnografia, 
romaria e outras tradições da região do Minho”. 

No âmbito desta Fundação, a AVIC constituirá, no 
empreendimento turístico da Quinta de Santoinho, o 
Museu do Traje e o Museu dos Transportes.  A AVIC 
pretende doar ao público em geral todo o espólio mu-
seológico (alfaias e outros artigos agrícolas), que exis-
te nos espaços interiores e exteriores da Quinta de 
Santoinho.

A Junta de Darque congratula-se com esta exce-
lente iniciativa e felicita por este motivo o presidente 
do grupo AVIC, Valdemar Cunha.

Festa da Senhora das Areias
4 a 7 de agosto

DIA 6 DE AGOSTO - SÁBADO
22.OO Horas - II Arraial Nocturno - Actuação da Or-

questra “OMNIS”.
DIA 7 DE AGOSTO - DOMINGO
11.00 Horas - Missa em honra de Nossa Senhora 

das Areias  na respectiva Capela.
14.30 Horas - Entrada da Banda de Música de Es-

torãos, Ponte de Lima, no recinto da festa.
17.00 Horas - Imponente procissão, com saída da 

Capela de Nossa Senhora das Areias, deslocando-se 
ao Cabedelo, com regresso à capela.

22.00 Horas - III Arraial Nocturno - Actuação da or-
questra “Os Implacáveis”.

24.00 Horas - Sessão de fogo de artifício de fim de 
festas na marginal junto ao rio, no lugar da Senhora 
das Areias.
Nota: A Junta de Freguesia contribuiu com 1000 € para esta festividade.

Comissão de Festas da Srª das Areias 
para o triénio 2010-2012

Comissão de Festas de S. Sebastião, 
Sr. da Saúde e Srª da Oliveira - 2011

• Padre Manuel Fraga
• Maria Emília Gonçalves Moreira Dias
• Maria Isabel Miranda Cunha Cerqueira
• Maria da Apresentação Vaz da Silva
• Conceição Costa Rodrigues Sousa Ribeiro
• Rosa Amorim
• Emília Araújo Amorim Melo
• Anabela Lima Coelho Alves
• Margarida Maria Miranda Cunha Lima

Direcção
Presidente: Sebastião Lopes
V. Presidente: Arlindo Ferreira
Secretário:José Sampaio
Tesoureiro: Vitor Rego
Vogais
Manuel Sousa
Miguel S. Carvalho
Bartolomeu Ferreira

10h00 – Missa Solene e Sermão em honra do Senhor 
da Saúde
15h30 – Entrada da Fanfarra de Gondomar.
17h00 – Procissão Solene 
22h00 – Arraial nocturno com o grupo “20 Ouvir” e 
uma exibição de “Danças do Oriente”.
24h00 – Fogo de artifício a cargo de “Ançor Fogos de 
Artifício”.
Nota: A Junta de Freguesia contribuiu com 1500 € para esta festividade.

(continuação da página 1)
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Jorge Rosário
Adriano Fagundes
António Pontes
Colaboradores
Alberto Rego
Domingos Matos
Alcino Rocha
Ricardo Guia
Manuel Ribeiro
Paulo S. Carvalho
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Rede de gás natural 
em Darque

Loja Social

Está a ser instalada em algumas zonas de Darque 
a rede de gás natural. A Cidade Nova foi a primeira 
contemplada, seguida da rua das Dálias.

A instalação prosseguirá no Bairro da Quinta da 
Bouça.

São muitas e de boa qualidade as peças de vestuá-
rio que têm vindo a ser  oferecidas à loja social de Dar-
que, de que é responsável a Professora Esmeralda 
Simões e que funciona numa sala da sede da Junta 
de Freguesia.

Pede-se às pessoas de fracos recursos que se 
desloquem à loja social para  escolherem as peças 
que lhes sejam adequadas, no horário seguinte:

Todos os dias úteis - das 15 às 16 h - e ainda, às 
terças e quintas, das 11 às 12h15. A  Prof Esmeralda 
Simões  pode ser contactada pelo Telem.966 568 154.

Pede-se voluntários para a orientação da loja.

Já visitou o nosso sítio 
na internet?

www.jf-darque.pt

No número 13º deste Boletim, de Agosto de 2010, 
anunciámos o arranque das obras do Centro de Alto 
Rendimento para a prática  do surf, situado na Rua 
D.Manuel I, no Cabedelo.

Posteriormente a obra foi suspensa por determi-
nação do Tribunal de Contas, verificando-se apenas 
agora a superação das irregularidades detectadas no 
concurso público da obra. Por este motivo, dentro em 
breve serão reiniciadas as obras do Centro.

O Centro de Alto Rendimento do Surf vai localizar-
se num espaço com uma área aproximada de 9.000 
m2. Com este projecto inovador pretende-se estimular 
a prática de surf, garantir condições que dignifiquem a 
modalidade e os seus praticantes, e também sensibi-
lizar os utilizadores deste  equipamento para as preo-
cupações ambientais. O Município de Viana do Caste-
lo adjudicou  em 13 de Julho de 2011 a empreitada de 
construção deste equipamento desportivo pelo valor 
de 969.331 euros e com um prazo de execução de 
12 meses. Este projecto é financiado por fundos co-
munitários, por verbas do município e pelo Instituto do 
Desporto.

Centro de Alto 
Rendimento

Está em fase final a requalificação 
da Rua das Dálias, no Cais Novo

2. “Amigos do coração” – Este grupo de cidadãos 
organizou duas caminhadas/ visitas às instalações do 
Centro, visando a recolha de dois euros por cada parti-
cipante. Já participaram várias centenas  de  pessoas.

3. Almoços e jantares - Têm sido realizados almo-
ços e jantares. A par da saudável função de convívio, 
têm servido para obter receitas para a obra. Destes 
realçamos o jantar/arraial da noite de S. João, realiza-
do na SIRD, no qual, segundo dados dos participan-
tes, terão estado mais de 400 pessoas.

(continuação da página 1)
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Realizou-se em Darque 
a 4ª prova do Campeonato 

Nacional de Winsdsurf

Darquense sobe de divisão 
e é campeão regional

Decorreu no fim-de-semana de 2 e 3 de Julho, a 4º 
prova do campeonato nacional de Slalom do HYUN-
DAI WINDSURF POR11 nas águas do Cabedelo, da 
freguesia de Darque, praia que é considerada a “Tari-
fa” Portuguesa. A organização ficou a cargo do Clube 
de Vela de Viana do Castelo, com a colaboração da 
Câmara Municipal e Junta de Freguesia. A comissão 
de regatas esteve a cargo de Manuel Marques e Ma-
nuel Soares, com o apoio incansável do nosso conter-
râneo  Adérito Faneca, representante do clube de vela 
de Viana  e ainda com o apoio da  APWind.      

O vencedor foi Pedro Soares, com 2 pontos, se-
guido  por Francesco Orsi a 1 ponto e Luís Franco 
no terceiro lugar com 5 pontos. Pedro Moura, Tiago 
Monteiro e Rui Borges de Sousa tiveram boas classi-
ficações individuais.

Carla Barros é a rainha das vindimas 
de Viana do Castelo

Darque: terra de talentos e de beleza 
Livro sobre o artista Salvador Vieira

Foi apresentado em 6 
de Maio, na sala Couto 
Viana, da Biblioteca de 
Viana do Castelo, o livro 
“Salvador Vieira, Traços 
do Homem e do Artista”, 
da autoria da profª da 
Universidade do que Mi-
nho ,  Madalena Oliveira. 
A edição é de “Alert Life 
Sciences Computing”, de 
que é sócio principal o 
darquente António Jorge 
Guimarães.

Salvador Vieira é o autor do monumento ao pes-
cador do rio que está implantado na rotunda do Cais 
Novo, e que ele ofereceu à sua freguesia, Darque. O 
monumento, que  tem atraído a admiração de popula-
res e eruditos, foi concretizado em 2007 com os con-
tributos financeiros de vários cidadãos de Darque e a 
colaboração das autoridades locais.

Dias depois, a cerimónia de apresentação do livro 
repetiu-se na Vila de Ponte de Lima, onde abundam 
esculturas deste ilustre Darquense: Cardeal Saraiva, 
Amália, Feiras Novas e Folclore, Memórias de Campo.

Nas palavras da autora, “que este livro possa ser 
um contributo para a eternização da obra artística de 
Salvador Vieira”.

Recomendamos vivamente a aquisição do livro.

Numa iniciativa integrada no programa “Viana do 
Castelo – Cidade do Vinho 2011”, realizou-se em 3 
de Julho no Teatro Sá de Miranda a selecção da rai-
nha das vindimas do 
concelho de Viana do 
Castelo.

O júri ponderou a 
beleza das concor-
rentes bem como a 
sua cultura geral e 
conhecimentos sobre 
o vinho, a vinha e o 
mundo rural.

A rainha eleita foi 
a jovem Darquense, 
de 17 anos, Carla Fi-
lipa Barros, a quem a 
Junta de Freguesia 
felicita pelo galardão 
recebido.  

A  A.D.D. (Associação Desportiva Darquense) or-
gulha-se dos resultados alcançados na época que fin-
dou. Tendo competido em todos os escalões de atle-
tismo de Viana do Castelo, levou a cabo com a maior   
competitividade as suas participações nas diversas 
provas, nas quais obteve diversos títulos de campeão 
regional.    

No capítulo do futebol, é de salientar que a equi-
pa “Benjamins 2000” (até aos 10 anos de idade) mais 

(continua na página 6)
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Matrículas nas escolas

Em finais de Julho, nas escolas pertencentes ao 
Agrupamento de Darque estavam matriculados para 
frequentar o ano lectivo 2011/2012 os alunos seguintes:

Jardim de Infância:
Esc. de Subportela – 21 alunos 
Esc. da Sra da Oliveira – 95 alunos
Esc. de Vila Franca – 41 alunos
Esc. de Cabedelo – 25 alunos
Total – 182 alunos

 1º Ciclo:    
Esc. de Subportela – 37 alunos 
Esc. da Sra da Oliveira – 140 alunos
Esc. de Vila Franca – 57 alunos
Esc. de Cabedelo – 71 alunos

Assembleia de Freguesia de Darque
Deliberações

1. PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 
2011

Foi aprovado em 20 de Dezembro de 2010, com 
os votos seguintes: 5 votos a favor (do PS), dois votos 
contra e 5 abstenções.

2. RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTAS DO 
EXERCÍCIO DE 2010

Foi aprovado em 18 de Abril de 2011, com os votos 
seguintes: 6 votos a favor (do PS) e 7  abstenções (do 
PSD e da CDU). 

3. PROPOSTA TOPONÍMICA
A Junta de Freguesia apresentou a proposta de al-

teração ao nome da Praça Álvaro Álvares Fagundes 
para Praça João Àlvares Fagundes. A proposta foi 
aprovada por unanimidade na reunião de 27 de Junho 
de 2011.

4. MOÇÃO NA DEFESA DOS ESTALEIROS NAVAIS 
DE VIANA DO CASTELO

Foi anunciada por parte da administração dos 
ENVC a intenção de despedir 380 trabalhadores.

Consideramos inaceitável esta medida, que, para 
além de atirar para o desemprego esses trabalhado-
res, deixará também em situação bastante difícil cen-
tenas de famílias.

Numa região onde os índices sociais revelam um 
crescimento elevado do desemprego e da pobreza 
dos mais elevados da Europa, é preocupante a medi-
da anunciada, dado que os Estaleiros Navais de Viana 
do Castelo, dando trabalho directo a 720 pessoas, são 
o garante de milhares de outros   empregos a montan-
te e a jusante. 

Sendo que consideramos importante que seja fei-
ta  a reestruturação, ela não pode ser feita sem o en-
volvimento dos trabalhadores ou das estruturas que 
os representam, nem atirando para a rua mais de me-
tade do seu maior “activo”, que são os trabalhadores.

Assim sendo, a Assembleia de Freguesia  decide
Manifestar a sua solidariedade para com todos 

os trabalhadores dos ENVC, apelar a sua união bem 
como da população na defesa dos postos de trabalho 
e da sua manutenção como empresa pública, símbolo 
maior do Alto-Minho, fundamental para o desenvolvi-
mento da região e do País.

Esta moção foi aprovada por unanimidade na reu-
nião de 27 de Junho de 2011.

5. INVENTÁRIO DA FREGUESIA 
Este documento, elaborado sob orientação da Jun-

ta de Freguesia, foi apreciado pela Assembleia na reu-
nião de 27 de Junho de 2011.

Esc. da Areia – 70 alunos
Total – 375 alunos

2º Ciclo:
Esc. EB 2,3 Carteado Mena                     
5º ano – 94 alunos
6º ano – 85 alunos
Total – 179 alunos

3º Ciclo:
Esc. EB 2,3  Carteado Mena    
7º ano – 75 alunos
8º ano – 62 alunos
9º ano – 68 alunos
CEF-SM 1º ano – 18 alunos
PIEF -1º ano – 3 alunos
PIEF – 2º ano – 9 alunos
CEF- PIEF 2º ano – 14 alunos
TOTAL – 249 alunos

Total de alunos do agrupamento:  985

Prevê-se a abertura, a partir de Setembro, do jar-
dim de infância da Areia.



6 - Boletim Informativo da Junta de Freguesia de Darque - 8 páginas

– Propriedade: Junta de Freguesia de Darque
– Director : Joaquim Dantas Afonso Perre
– 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
– Número de Registo de Depósito Legal: 305708/10

Ficha Técnica

Drogaria 2002 
Casa 1 – Quinta da Bouça, Lt 16
Casa 2 – Rua do Comércio, 192
Ano  de fundação: 1990
Nº de trabalhadores: 5
Proprietário/Gerente/Administrador:
José Filipe Lopes Dias Pereira
Contacto : drogaria2002@hotmail.com

Empresas de Darque/Darquenses
Até ao número 13º deste Boletim Informativo demos realce às associações e clubes que no dia-a-dia ani-

mam e engrandecem esta Vila.
A partir do nº 14º, demos  início a uma nova etapa: destacar os nomes das empresas que fazem a história 

de Darque criando riqueza e emprego. A escolha é aleatória.

Mercado da Fontinha
(comércio de géneros alimentícios)
De: Maria Odete Maciel de Sousa Soares
Ano da Fundação: 1989
Sede: Largo da Fontinha-Darque
Contacto: 258 101 251

Papelaria Cais Novo
Sede: Travessa dos Antúrios, 38, r/c, E
Ano de fundação: 2006
Nº de trabalhadores: 1
Proprietária e  Gerente: Daniela Pereira
Contacto: 258 358 104

Auto-Motor
Sede: Av. Carteado Mena, 348 – Darque
Ano de fundação: 1982
Nº de trabalhadores: 3
Proprietários: Vaz, Pereira e Farinhoto
Contacto: 258 321 520

Mercado
da

Fontinha

uma vez encantou, obtendo algo até agora inédito, ser 
campeã  por 2 anos consecutivos. É de salientar ainda  
a subida da equipa sénior à Divisão de Honra da A. F. 
V. C.                                      

Devemos enaltecer o trabalho de todos aqueles 
(atletas, dirigentes, treinadores e sócios) que sempre  

(continuação da página 4)

Darquense sobe de divisão 
e é campeão regional

se esforçaram no sentido de que a A.D.D. seja um dos 
vários  motivos de orgulho da nossa freguesia. 

Continuam abertas as inscrições para a prática das 
várias modalidades desportivas que funcionam neste 
clube.
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Resultados eleitorais de Darque

Eleições Presidenciais
23 de janeiro de 2011

Inscritos - 7260
Votantes - 3086
Votos Brancos - 138
Votos nulos - 50
Abstenções - 3986 (54,9%)
Cavaco Silva - 1128 (36,55%)
Defensor Moura - 594 (19,26%)
Manuel Alegre - 429 (13,9%)
Fernando Nobre - 395 (12,8%)

José M. Coelho - 94 (3,04%)

Eleições Legislativas
5 de junho de 2011

Inscritos - 7720  
Votantes - 3738  (53,59%)
Abstenções - 3582 (46,41%)
Votos brancos - 113
Votos nulos - 50
CDU - 509 (14,24%)  
BE - 222  (6,21%)

PSD - 1146 (32,06%)
PCTP/MRPP - 81 (2,27%)
PPM - 9 (0,25%)
PAN - 32 (0,9%)
CDS/PP - 444 ( (12,42%)
PS - 1083 (30,29%)
MPT - 14 (0,39%)
PNR - 6 (0,16%)
PPV - 4 (0,11%)
PDA - 3 (0,09%)
MEP - 22 (0,61%)

dias para “vós”, porque para todas as equipas, que 
até este ano fizeram parte das comissões, são quase 
todo o ano a laborar, aquilo que alguns não dão valor, 
mas que se apresentam nestes dias a “bailar/criticar”, 
todo o trabalho desta gente, desculpem lá esta minha 
frontalidade, mas não é minha intenção de mal dizer, 
mas tentar mostrar que mais uma vez, toda a gente 
sinta que isto é um trabalho, para todos “vós” e quem 
se sentir ofendido por estas palavras tem a porta aber-
ta para fazer melhor.

Já por cá passaram várias “vedetas” nacionais e 
internacionais, já se fizeram “cortejos”, já se fizeram 
procissões, que correram a freguesia desde a igreja 
matriz até á capela, já foi uma “romaria”, para bem dos 
meus pecados, ainda me lembro desses tempos, ou-
tros tempos sim, mas que é bom lembrar e aqui fazer 
relembrar esses tempos, em que todas as famílias se 
encontravam em festa nestes dias, era um dia para a 
romaria. Eu sei, que os tempos hoje são outros, mais 
difíceis e que se tornarão mais difíceis – lá estou a en-
trar em assuntos que me propus não comentar, mas 
é a realidade. Por isso, aqueles agradecimentos que 
sempre vos digo e não me canso de dizer, que sem o 
“vosso” contributo (que por vezes podia ser destinado 
para outras dificuldades), nada disto, quer seja grande 
ou pequena, se conseguiria fazer.

Mas ainda tenho como intenção de relembrar ou-
tros tempos, e porque não, a procissão ser realizada 
como há 60/70 anos atrás???. E todos os Darquenses 
participarem nesta romaria e ser feito o grande pique-
nique das famílias que se deslocam à romaria, tudo 
isto como nos “velhos” tempos.

É aqui que se vê a vontade de todos os Darquen-
ses e “forasteiros”, desculpem o termo, em dar o seu 

contributo para esta festividade e é por isso que esta-
mos cá nós mais um ano para dar continuidade a uma 
pequena parte da história da nossa terra.

Já houveram tempos difíceis, para dar continuida-
de e vão continuar a haver, tendo mesmo já havido 
períodos de interregno, mas com toda esta vontade e 
querer, temo-nos mantido cá, para dar prova de que 
nós, juntamente com “vós”, os Darquenses são capa-
zes, mesmo com todas as crises, de mostrar que com 
um pouco de trabalho, solidariedade e confiança, não 
deixam cair as tradições desta terra.

É preocupação nossa, não deixar cair esta tradi-
ção, mas também sabemos que é sempre com o sa-
crifício de todos nós e “vós” que vamos mantendo as 
nossas tradições e é com muita pena minha, que uma 
terra como a nossa que já tem um determinado tecido 
empresarial de peso, nada tenham contribuído para 
manter estas tradições, faz-me pensar que todos nós 
nada significamos para eles., são os tempos da crise 
dizem eles (lá estou eu a meter-me onde não devo).

Desde já, vos convido a todos, para nos visitar nos 
dias 4, 5, 6 e 7 de Agosto próximo, uns para “gozar”, 
outros para colaborar (elementos para a procissão 
– que tanta falta fazem, mas sei que na hora estais 
presentes), aqui mais uma vez o meu obrigado pela 
vossa colaboração.

É de louvar, nos tempos que correm, a todos 
aqueles que colaboraram e contribuiram de algu-
ma forma para a realização desta festa, a estes de-
sejamos e aspiramos um futuro risonho e promis-
sor, para que no futuro nos ajudem a manter esta 
festividade a Nossa Senhora das Areias, a festa 
dos pescadores, dos marítimos e de todos nós. 
Bem Hajam!

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

(continuação da página 8)
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A Palavra a...    
(Os textos desta secção são da exclusiva responsabilidade do autor.)

1 – Visite, na internet, o sítio da Junta de Freguesia: 
www.jf-darque.pt
Dê sugestões. Comunique com a Junta através dele.
2 – Endereço postal, telefónico e electrónico
Colabore com a Junta de Freguesia, dê-lhe conhecimen-
to 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 endereço 
electrónico seguinte: jf-darque@mail.telepac.pt
3 – Contactos da PSP
Telefones Gerais – 112 e 258 809 880 • Fax: 258 809 881
Telem. 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 10h00 (a 1ª e 3ª de 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 – Atenção pequenos comerciantes!
Publicidade gratuita
Desde Dezembro de 2008 que está activo, no portal da Jun-
ta (http://www.jf-darque.org) um espaço onde qualquer 
pequeno comerciante com sede em Darque poderá colo-
car 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 Fre-
guesia e preencher a ficha electrónica que será facultada.
7 – Banco Alimentar Contra a Fome
Morada: Beco Serra da Quinta, Lote Nº11 (Lugar de Cam-
pos) 4935-413 Vila Nova de Anha.
Telefone: 258 813 610 - 925 650 200 - 925 650 201.
Email: ba.vianadocastelo@bancoalimentar.pt
Horário de Funcionamento: 
Segunda a Sexta, das 9h30 às 12h30.
8 – Pagamento da conta da água
Continua a ser possível efectuar o pagamento das contas 
dos Serviços Municipalizados na Junta de Freguesia.
9 – Registo de canídeos
Não se esqueça de fazer o registo obrigatório dos seus 
cães na Junta de Freguesia.
10 – Contentor para óleos de cozinha usados
Existe na sede da Junta de Freguesia um contentor para 
recolha de óleos de cozinha usados. Pede-se à popula-
ção que, a bem  da preservação do ambiente, aproveite 
este equipamento. Não se pode esquecer que a nossa 
saúde e dos nossos filhos depende da saúde do meio em 
que vivemos.

Tome nota

Caros Darquenses
Fui desta vez, contactado pela 

junta de freguesia da nossa terra, 
para dar o meu contributo, neste 
boletim informativo, que desde já, 
muito agradeço pelo convite. Por 
esta ocasião, não venho aqui fazer 
qualquer critica às políticas, obras, 
prioridades ou qualquer que sejam 
as actividades da Junta de Freguesia, nem sobre 
qualquer assunto relacionado com actividade política. 
Estou hoje aqui como responsável da Comissão de 
Festas de Nossa Sra. das Areias.

Desde já, quero aqui agradecer, quer em meu nome 
pessoal, quer em nome da Comissão de Festas, os 
apoios que todos “vós” nos deram, para que durante 
estes vários anos, já lá vão trinta????, conseguimos 
manter viva a “romaria” mais antiga do concelho; que-
ro aqui, também agradecer o apoio que a Junta de 
Freguesia nos tem dado, quer monetário, quer logís-
tico; agradecer a todas as “mordomas”, que se têm 
preocupado com toda a paixão, carinho e amor pela 
realização dos andores em flores naturais, que já é 
uma tradição há mais de 20 anos, pela devoção pró-
pria que sentem com as festividades; agradecer tam-
bém ao Senhor Pároco da nossa terra, Padre Fraga, 
desde já, as minhas desculpas pelo termo, mas acho 
que é assim como todos nós o conhecemos, pelos 
serviços que tem prestado para manter a continuidade 
das festas; também um agradecimento muito especial 
ao secular jornal “Aurora do Lima”, que sempre tem 
publicado as nossa festas e finalmente um agradeci-
mento muito forte a todos os que me acompanham e 
acompanharam durante estes anos e os que mais vi-
rão, pois acho que é uma equipa digna de ser louvada 
aqui publicamente e ficar nas memórias escritas da 
nossa terra.

Foi este o motivo porque aceitei fazer uma interven-
ção escrita neste boletim, por um lado, louvar quem 
esteve durante tantos anos, por vezes de costas volta-
das para a família e estar sempre disponível para esta 
acção para todos “vós”, sem qualquer interesse, sim-
plesmente pelo carinho, devoção, chamem-lhe o que 
quiserem; por outro lado, dar a conhecer a “alguns” de 
“vós”, aquilo que não conheceis destas festividades.

Ou seja, é uma “festinha” grande ou uma grande 
“festinha”, desde já dos tempos dos nossos/vossos 
bisavós, avós, pais, tios, irmãos, sem lá desde quan-
do, que se realizam, com mais ou menos “pompa”, sei 
que é, foi e continuará a ser de todos nós e de “vós”, 
para alegrar estes três/quatro dias do ano, estes os 

(continua na página 7)

Sebastião Lopes


