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Já foi adjudicado o Centro de Actividades 
Empresariais de Darque

Foi adjudicada pela Câma-
ra Municipal em 17 de Outu-
bro deste ano a empreitada da 
construção da zona de activi-
dades económicas de Darque, 
situada no Cais Novo, junto às 
bombas GALP.

A obra, orçada em 700 mil 
euros+IVA, vai dar origem a 
um espaço multiusos, desig-
nadamente para feira, expo-
sições, eventos de promoção 
de actividades  económicas, 
circos.

Vão ser criados 107 lugares de fei-
ra e espaços de apoio – sanitários e 
parque de estacionamento.

Espera-se que dentro de 6 meses 
haja condições para que seja transfe-
rida para este centro a feira quinze-
nal que tem funcionado na Quinta da 
Bouça.

A Junta de Freguesia de Darque
deseja a todos 

Feliz Natal e Bom Ano de 2012

Planta Geral do Centro 
de Actividades Económicas
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Foi inaugurada em 11 de 
Agosto, com a presença do Pre-
sidente da Câmara, Engº José 
Maria Costa, a Casa das Artes 
de Darque, instalada na escola 
desactivada da Sra da Oliveira. 
O velho edifício escolar, situado 
no antigo caminho da Fonte de 
Vila, agora avenida Dr. Rocha 
Páris, teve a sua  construção  ini-
ciada  em 31.1.1937, e  foi des-
tinado para as crianças do sexo 
masculino. Desactivada como 
escola no ano de 1997, em vir-
tude da abertura ao lado de es-
cola mais ampla e moderna, foi 
objecto de obras de adaptação 
e recuperação em 2010 e 2011, 
que  implicaram um investimen-
to público de 118 362,91 euros. 

Na inauguração foi possível apreciar uma exposi-
ção de bordados, outra de pintura e ainda assistir a 
momentos de teatro pela oficina de teatro da SIRD, 
constituída  por actores darquenses (Mário São João, 
Maria José Rego e Sandra Rego). A peça representa-
da – “A Consulta” – é da autoria de Mário de São João. 

No rés-do-chão  fica o museu, constituído por duas 
salas. No 1º andar fica a sala de teatro. Depois da 
inauguração estas instalações já foram utilizadas para 
ensaios do grupo de teatro da SIRD. Em breve o Cen-
tro de Artes terá também a valência de núcleo muse-
ológico.

A Casa das Artes/Núcleo Museológico  surge na se-
quência de um estudo realizado por João Alpuim Bo-
telho, em colaboração com a SIRD, que culminou com 
a publicação do livro “Darque, Memórias e Gentes” e 
de um  vídeo sobre as tradições de Darque (“Darque 
na sua memória”), cujos  leitura/visionamento   se re-
comendam a todos os darquenses.

Entre outros objectivos, a Casa das Artes destina-

se a recolher toda a informação e documentação 
relativas a Darque, com maior ênfase para o seu 
centro histórico, pretendendo-se assim atrair ao local 
os visitantes interessados em nos conhecer.

Enquanto núcleo museológico, a Casa das Artes 
integra a rede de núcleos museológicos de Viana, de 
que fazem parte o Museu do Traje, os Moinhos de 
Água de São Lourenço de Montaria, o Museu do Pão 
de Outeiro, e ainda os Moinhos de Vento e o Museu 
Agro-Marítimo de Carreço.

A Casa das Artes receberá apoio do Museu do Tra-
je, que divulgará as suas actividades.

Desde já se apela à população a colaborar no enri-
quecimento deste núcleo.

A Casa das Artes abrirá brevemente as suas por-
tas para proporcionar aos mais pequenos todas as 
potencialidades lúdicas e educativas que as diversas 
expressões artísticas ( desenho, pintura, banda dese-
nhada) podem oferecer. Pretende-se que os peque-
nos/grandes artistas tenham ali um espaço para se 
conhecerem, conhecerem os outros e se exprimirem.

Casa das Artes
Núcleo museológico
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Centro Comunitário de Darque

A prestação de apoio ao Centro Comunitário de 
Darque (CCD) por parte da Câmara Municipal já se 
tinha concretizado recentemente na obra de requalifi-
cação da rua onde fica sediada a dita unidade, a rua 
das Dálias, incluindo construção de passeios novos, 
estacionamento público e renovação da iluminação 
pública, além do alargamento e repavimentação da 
rua. 

No dia 1 de Dezembro foi a altura do presidente da 
edilidade vianense, Engº José Maria Costa, se des-
locar à UCCI (em fase final das obras) para, em ce-
rimónia pública, assinar um protocolo com o dono e 
promotor do empreendimento, o Centro Paroquial de 
Darque, nos termos do qual serão da responsabilida-
de do município os arranjos exteriores do complexo, 
num valor previsto de 120 000 €.

Recentemente chegou da Suécia a primeira re-
messa de equipamentos para o Centro, oferta da Fun-
dação AGAPE , representada no acto de entrega pelo 
antigo futebolista do Benfica e da selecção nacional 
José Augusto (na fotografia, em rodapé, é o 4º a con-
tar da direita). Foram entregues 363 peças: mesas, 
cadeiras de rodas, colchões, grades de protecção, 
etc. O CCD espera para breve nova entrega de mate-
rial hospitalar da mesma origem.

A população da freguesia continua a participar em 
variadas iniciativas tendo em vista juntar verbas para 
ocorrer às grandes despesas que o empreendimento 
acarreta. Estas iniciativas vão desde caminhadas até 
jantares, espectáculos, etc.

A Junta de Freguesia, que todos os meses está a 
contribuir financeiramente para esta obra, apela a to-
dos os darquenses para que se associem aos benfei-
tores do CCD, dando a sua oferta. Estamos certos de 
que estarão a contribuir para um objectivo grandioso, 
qual é o aumento da assistência aos sectores mais 
carenciados de Darque. 

Para o efeito podem contactar:

ASSOCIAÇÃO SORRISO DO 
IDOSO E AMIGOS DO CORAÇÃO

“ASIAC DARQUE”

Esta associação, constituída recentemente, tem 
como primeiro objectivo contribuir para o pleno fun-
cionamento das várias valências previstas no CCD 

– a unidade de cuidados 
continuados integrados, o 
lar de idosos e a creche. 
Foi esta associação que 
suportou as despesas do 
transporte das ofertas da 
Fundação AGAPE, acima 
referidas. São responsá-
veis principais da ASIAC 
os nomes seguintes: Rosa 
Beatriz Gonçalves Amo-
rim, Isabel Miranda da 
Cunha Cerqueira e Alípio 
Viana Moreira Dias, res-
pectivamente, presidentes 
da direcção, da assem-
bleia geral e do conselho 
fiscal. O contacto com a 
ASIAC pode ser feito por 
telemóvel (962477149) ou 
email (pegadasnareia@
gmail.com).
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Foi pretexto para um enorme convívio a inaugura-
ção da 2ª fase da sede dos reformados de Darque, 
que teve lugar no dia 4 de Setembro.

Consistiu esta fase na construção de novos espa-
ços interiores e de nova esplanada, tendo o respectivo 
custo atingido a verba de 26 000 €.

Esta ampliação das instalações foi possível devido 
à colaboração de várias entidades : Câmara Munici-
pal, Junta de freguesia, EDP. Mas sobretudo ficou a 
dever-se ao empenhamento da Associação de Re-
formados, de que é presidente da Direcção Manuel 
Carvalho. A sede de Reformados é uma propriedade 
da Freguesia, tendo sido na sua 1ª fase paga integral-
mente pela Junta de freguesia, o que aconteceu no 
ano de 2004. 

A Junta de Freguesia saúda a Associação de Re-
formados de Darque e faz votos por que as obras rea-
lizadas ajudem a aumentar a benéfica acção social e 
cultural que ela tem protagonizado.

Ampliação da sede da 
Associação de Reformados

Ligação da passagem superior da Av. 
Herculano Pita/Rua Nova da Sardoeira 

ao Rio Lima

Estão em curso as 
negociações da Jun-
ta com os proprie-
tários dos terrenos 
para o efeito da con-
cretização do exutor 
que levará para o rio 
Lima as águas plu-
viais da passagem 
desnivelada  indi-
cada em título. Visa 
esta obra eliminar 
as obstruções provo-
cadas pelas chuvas 
que fazem com que 
muitas vezes haja 
no local grande acu-
mulação de água, 
impedindo assim que 
ali se processe com 
normalidade o trânsi-
to automóvel. O tra-
çado do exutor cor-
responde à via que 
prolongará a avenida 
Herculano Pita até à marginal ao rio. Esta via faz par-
te do Plano de Pormenor da Zona Ribeirinha. Espera 
a Junta de Freguesia que venha a ser possível fazer 
esta nova via em simultâneo com o exutor.

Estudo prévio da 
instalação de exutor

Foram iniciadas as obras de saneamento, arrua-
mentos e passeios na Rua de S. Brás. Futuramente 
estas obras avançarão para a urbanização de San-
toinho.

Obras na Rua de S. Brás Está a ser 
instalada em 
algumas zo-
nas de Dar-
que a  rede 
de  gás natu-
ral. A Cidade 
Nova foi a 
primeira con-
templada. A 
i n s t a l a ç ã o 
prosseguiu depois no Bairro da Quinta da Bouça.

Actualmente as obras decorrem no Cabedelo e 
Quinta das Areias. O gás natural, dado ter preço bas-
tante mais barato que o gás convencional, certamente 
irá ajudar a reduzir custos a muitas empresas e famí-
lias, o que, nos tempos de austeridade que se vivem, 
não é coisa pouca.

Continua o alargamento da 
rede de gás natural em Darque 
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Assembleia de Freguesia de Darque
Deliberações

1. VOTO DE PESAR PELA MORTE DO ANTIGO 
AUTARCA DE DARQUE E DIRIGENTE ASSOCIATI-
VO MANUEL JORGE FERNANDES OLIVEIRA.

A proposta foi apresentada pela bancada do PS e 
foi votada por unanimidade em 21 de Setembro de 
2011.

2. REGIMENTO DA ASSEMBLEIA DE FREGUE-
SIA

A proposta de novo regimento foi preparada por 
três representantes das forças políticas presentes na 
Assembleia (PS, PSD e CDU), sendo discutida e al-
terada em plenário da Assembleia na data de 21 de 
Setembro de 2011, que a aprovou por unanimidade.

3. MOÇÃO DE RECOMENDAÇÃO SOBRE O 
PORTO DE MAR

Sendo o porto de mar de Viana da Castelo uma 
infra-estrutura de grande importância para todo o 
território de intervenção da CIM e estratégico para o 
desenvolvimento do município de Viana do Castelo, 
entende a Assembleia de Freguesia de Darque que a 
adesão da CIM à comunidade portuária de Viana do 
Castelo será uma mais valia para a dinamização de 
uma infra-estrutura que ao longo dos anos tem tido 
uma actividade pouco condizente com as necessida-
des da região.

Entende esta Assembleia que o porto de mar de 

Viana do Castelo deverá ser o elemento principal de 
congregação de todas as actividades ligadas ao sec-
tor marítimo portuário (pesca, recreio náutico, cons-
trução e reparação naval) criando desta forma uma 
plataforma logística que deverá  influenciar o desen-
volvimento de todo o Alto Minho bem como de toda a 
região norte.

A Assembleia de Freguesia de Darque  tem neste 
momento duas preocupações relativamente ao bom 
funcionamento desta infra-estrutura, a saber:

1- Os acessos ao porto de mar têm sido uma preo-
cupação constante das pessoas e instituições da área 
em que este está inserido, como tal gostaríamos de 
alertar e sensibilizar o Conselho Executivo da CIM 
para esta situação aquando da abordagem deste as-
sunto, em sede da Comunidade.

2- A Junta de Freguesia de Darque deveria fazer 
parte desta Comunidade Portuária de Viana do Caste-
lo, atendendo a que é nesta freguesia que o porto de 
mar está instalado e a Comunidade tem localizada a 
sua sede. Seria um associado importante que acres-
centaria uma mais valia em todo o processo que no 
futuro a Comunidade desenvolverá para otimização 
do porto de mar.

A proposta foi apresentada pela bancada do PSD e 
foi aprovada com 8 votos a favor e 3 abstenções.

No número 13º deste Boletim, de Agos-
to 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, ao lado do parque de cam-
pismo da Orbitur. A obra foi suspensa por 
determinação judicial, mas na primeira 
metade deste ano foi dada luz verde para 
a continuação da obra, a qual neste mo-
mento já se encontra em estado adianta-
do. 

A adjudicação da obra foi por 1 102 
554,34€, com comparticipação da União 
Europeia (Programa Feder) de 606 
666,67€. Este centro vai estar dotado dos 
espaços seguintes: salas para formação, 
apoio médico e exercício físico, dormitó-
rio, refeitório e armazéns para os equipa-
mentos dos atletas.

Centro de Alto Rendimento do SURF

Já visitou o nosso sítio na internet?   www.jf-darque.pt

Aspecto previsto para o Centro de Alto Rendimento
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Ficha Técnica

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.

Restaurante / Motel Postilhão
Ano da fundação: 1966
Nº de trabalhadores: 7
Proprietários / Gerentes / Administradores
José Maria Barbosa de Oliveira
Carlos Manuel dos Santos Marques
Contactos: Telefone:258 331 031/32
  Fax: 258 321 821
  E-mail: geral@motelpostilhao.com

Peixaria Maré / Congelados Praia Norte
Ano de Formação: 1988
Nº de Trabalhadores: 4
Proprietário / Gerente / Administrador
António Maciel Gomes
Maria Alice Reis Gomes

Pastelaria Cais Novo
Ano da Formação: 1943
Nº de trabalhadores: 51
Proprietários / Gerentes:

Maria Celeste Soares Moreira 
Maria Flora Silva Passos da Silva
Maria Primavera Moreira Alves Gomes da Costa 
Maria Isabel Moreira Alves Laranjeira

Fábrica (sede): Cais Novo - Darque
Tel: 258 322 071  - Fax: 258 322 041
Web: http://www.caisnovo.com 
E-mail: geral@caisnovo.com

MERCADO AMÁLIA
(Géneros alimentícios e bebidas)
Proprietária e Gerente: 
 Teresa Maria Alves Maciel Sá
Ano da Fundação – 1971
Contacto: 258 331 372, 258 321 951
Sede: Rua Manuel Espregueira

Há em vários locais da freguesia os chamados eco-
pontos - contentores apropriados para a recolha de 
resíduos recicláveis (plásticos, embalagens, papel, vi-
dro, metal). Utilize-os, evitando assim depositá-los em 
áreas públicas ou privadas. 

A distribuição de contentores industriais está sus-
pensa. Porém os Serviços Municipalizados de Sanea-
mento Básico de Viana do Castelo tem um serviço de 

Ecopontos / Pilhómetros / Contentores Industriais
Recolha ao Domicílio de REEE (Re-
síduos de Equipamentos Eléctricos e 
Electrónicos) e de Resíduos Verdes 
e de monstros, sem custos para o 
utilizador. Os interessados deverão 
ligar o n.° 808 200 282 (linha azul), 
ou aceder ao portal www.smsbvc.pt 
e solicitar que procedam à recolha.

Resíduos 
Industriais
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nalidade, a habilidade manual em contra ponto ao espírito 
consumista, a sociabilidade e a solidariedade, a saúde e 
o sentido da vida. O reconhecimento do mundo criado por 
Deus, do Homem como centro da Criação e colaborador no 
projecto de Deus, têm sido o pano de fundo em que as ac-
tividades se têm desenvolvido. Foi esta a aposta realizada 
há 35 anos. 

Este Ano 2011, o nosso agrupamento de forma a iniciar 
os festejos dos seus 35 anos, acolheu um dos maiores in-
ventos regionais, um orgulho para qualquer escuteiro ter 
em sua casa a Abertura do Ano Escutista, estiveram pre-
sentes mais de 900 escuteiros no fim-de-semana de 8 e 9 
de Outubro 2011, como tema integrador “Caminhos para 
a vida”, também motivo de orgulho na eucaristia, que foi 

presidida pelo Bispo da Diocese de Viana do Castelo, D. 
Anacleto Oliveira. 

O Agrupamento tem tido períodos de grande protagonis-
mo e de actividade bem viva e actuante na comunidade. Da 
parte dos vários responsáveis que têm assegurado a vida 
do Agrupamento de Escuteiros sempre prevaleceu um ele-
vado espírito de serviço. A esses gostaríamos de manifes-

tar o nosso apreço pela sua generosidade, persistência e 
capacidade de serviço. Apelando aqueles que ainda sintam 
o “bichinho” se juntem a nós para um escutismo em Darque 
forte e puro.

Bem-haja a todos os que fundaram e alimentaram este 
projecto de juventude para a nossa terra!

A Palavra a...    
(continuação da última página)

Espera-se que 
em 2012 seja im-
plementada a ins-
talação do centro 
náutico de Darque, 
que a imagem re-
presenta.

O centro náuti-
co servirá de apoio 
às modalidades 
desportivas de ca-
noagem, sendo 
que nestas moda-
lidades a entidade 
representativa é 
o Darque Kayak Clube. Esta agremiação no ano de 
2010 movimentou 1 135 praticantes. Os seus mem-
bros participam regularmente em provas desportivas 
regionais e nacionais, sendo muitos os prémios que já 
obtiveram. Em 2011 Mara Gomes foi campeã nacional 
de Slalom e Américo Castro foi vice-campeão nacio-
nal de Slalom em K1 (VB).        

O Darque Kayak Clube foi o vencedor dos torneios 

abertos do Norte realizados em Alhandra. Na catego-
ria de iniciados Mara Gomes foi 1ª classificada e Fá-
bio Correia 3º. A equipa de Darque apresentou onze 
atletas. 

Em Águeda, no circuito nacional de Slalom, Mara 
Gomes(K1 iniciado) e Rute Passos (K1 infantil) foram 
vencedores e Pedro Passos (K1 júnior) foi 2º e Cristi-
na Pascoal (K1 sénior) 3º.

Centro Náutico
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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.
11 – Loja Social
São muitas e de boa qualidade as peças de vestuário que 
têm vindo a ser oferecidas à loja social de Darque que 
funciona numa sala da sede da Junta de Freguesia.
Pede-se às pessoas de fracos recursos que se deslo-
quem ao local para escolherem as peças que lhes sejam 
adequadas.

Tome nota

(continua na página 7)

ESCUTISMO 
Como tudo começou?
O nosso Agrupamento de Darque 

foi fundado entre os anos de 1975 e 
1976, em primeira instância foram 
criados os exploradores juniores que 
hoje corresponde ao grupo explorador 
com 14 rapazes, sendo este somente 
oficializado em 1976 ao CNE – Cor-
po Nacional de Escutas, na ordem de Serviço Nacional de 
Dezembro do respectivo ano. Só após alguns anos foram 

criadas as outras secções começando pelos Lobitos e Pio-
neiros. Ainda existem três nomes de chefes fundadores 
que são o Chefe Pinto, Chefe Nézé (que infelizmente neste 
momento não se encontram no activo) e o Chefe Manuel 
(neste momento ainda se encontra no activo).

Com o passar dos anos e para obterem melhores con-
dições ao nível de infra-estruturas, o Agrupamento 538 de 
Darque sofreu uma transição de lugar, ou seja, passou da 
actual residência Paroquial da Vila de Darque para a antiga 
Escola Primária da Senhora das Areias no Cabedelo (onde 
neste momento se encontra).

Trinta e cinco anos pas-
saram e o Escutismo tem 
mantido a sua presença 
activa na comunidade. Pro-
porcionou, a centenas de 
jovens, milhares de horas 
de actividades na Vila de 
Darque, pelo País fora e Es-
trangeiro, num ambiente de 
amizade, vida em grupo e 
espírito de serviço, contacto 
com a natureza e protecção 
do meio ambiente. Ao mes-
mo tempo proporcionou aos 
jovens a oportunidade de 
desenvolver a sua perso-

Filipe Ferreira Frutuoso 

Chefe do Agrupamento 
de Escuteiros 

de Darque


