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Do vasto 
programa 
salientamos:
QUINTA 
FEIRA, 9 de 
AGOSTO

18H00 - 
Abertura no 
Centro Civico 
da “8ª Feira 
das Tasqui-
nhas”, a per-

Do vasto 
programa salien-
tamos:
Dia 2 de 
AGOSTO - 
QUINTA FEIRA

21h30 - Inau-
guração da ilumi-
nação e abertura 
do arraial. 
Dia 3 de AGOSTO 
- SEXTA FEIRA

21h30 - Pro-
cissão de velas, 
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DARQUE DIZ NÃO a esta fusão de freguesias

Pela Lei nº 22/2012, de 30 de Maio, que resultou 
duma proposta do Governo, foram determinadas as 
regras de agregação de freguesias.

A Assembleia de Freguesia de Darque, nas reuni-
ões ordinárias de 29 de Abril e de 18 de Junho, deba-
teu o assunto, terminando por aprovar um parecer a 
enviar às entidades competentes na matéria.

Nesse documento, que é reproduzido integralmen-

te na página cinco deste Boletim, é dada a interpreta-
ção de que a Freguesia de Darque não vai ser afetada 
pela reforma das freguesias.

Porém, a Assembleia de Freguesia assume, por 
solidariedade para com as outras freguesias, uma 
posição crítica da medida decretada, dizendo que a 
lei nº 22/2012 de 30 de Maio “propõe critérios arbi-
trários para o efeito pretendido, o que fará com que 
para freguesias de caraterísticas semelhantes sejam 
adotadas soluções diferentes” e que, “em vez de pro-
mover a igualdade em área territorial e/ou em núme-
ro de habitantes, conduz a um fosso maior” entre as 
freguesias de concelhos diferentes.”A identidade das 
freguesias, muitas delas com uma história milenar, 
não está a ser respeitada.” “A lei não foi precedida, 
que se saiba, de estudos que permitam comparar a 
realidade administrativa portuguesa com a de outros 
países e muito menos se fez uma proposta de refor-
ma abrangendo todas as freguesias do país, onde se 
pudesse analisar se as soluções adotadas são ou não 
equilibradas.”
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Novos bancos e mesas 
na zona ribeirinha do Cabedelo

A Junta de Freguesia procedeu ao melhoramento 
das zonas de lazer do Cabedelo. Foram colocadas 
seis mesas com os respetivos bancos e ainda quatro 
bancos nas proximidades do rio.

As antigas mesas de madeira do parque de me-
rendas do pinhal em frente ao rio Lima foram recupe-
radas e transferidas para o pinhal da rua Diogo Álva-
res, o Caramuru. Os passadiços e outros acessos à 
praia foram recuperados e limpos no início da época 
balnear, e diariamente os operários da Junta fazem a 
limpeza da praia. Está aberto, das 9h30 às 19h30, até 
15 de Setembro, o edifício da Junta na zona do antigo 
e desativado Luziamar, com serviços de chuveiros e 
sanitários.

saindo da capela de Nª  Senhora do Porto para a ca-
pela de Nª Senhora das Areias.

22h00 - I Arraial Nocturno - Atuação do Agrupa-
mento Musical "Os Baetas"-  Castelo do Neiva.
Dia 4  de AGOSTO - SÁBADO

8h00 - Entrada no recinto da festa do Grupo Popu-
lar dos Zés Pereiras da Trofa.

22h00 - II Arraial Nocturno - Actuação do artista/ 
cantor "Zé Amaro".
Dia 5 de AGOSTO - DOMINGO

11h00  - Missa em honra de Nª Senhora das Areias,  
na respectiva capela.

14h30  -  Entrada da Banda Filarmónica da Asso-
ciação Musical de Vila Nova de Anha, no recinto da 
festa.

16h00 - Entrada da Fanfarra do Centro Social e Pa-
roquial de Sta. Marta de Portuzelo, no recinto da festa.

16h00 - Entrada do Agrupamento do Corpo Nacio-
nal de Escutas 538 - Darque - Viana do Castelo

17h00 - Imponente Procissão, com saída da Cape-
la de Nª  Senhora das Areias, deslocando-se ao Cabe-
delo, com regresso à  capela.

22h00 - III Arraial Nocturno – Actuação do Agrupa-
mento Musical “Vozes do Tâmega” - Marco de Cana-
vezes.

24h00 - Sessão de Fogo de Artifício de Fim de Fes-
tas na Marginal junto ao Rio, no lugar da Senhora das 
Areias, a cargo de “Pirotecnia Viana e Filhos”.

Festa da Senhora 
das Areias

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

Em 22 de Abril, integrado nas Festas das Boas No-
vas de Mazarefes,  realizou-se um torneio de atletis-
mo inter-freguesias, que  pela primeira vez juntou os 
alunos das escolas do 1º ciclo do ensino básico de 4 
freguesias – Darque, Mazarefes, Vila Franca e Vilas 
Fria. Junto à Capela da Srª das Boas Novas,  reali-
zaram-se diferentes corridas para os diferentes níveis 
escolares.O torneio teve o apoio das Juntas das qua-
tro freguesias atrás referidas.

Freguesíadas
(continuação da página 1)
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Festa de São Sebastião, Senhor da Saúde 
e Senhora da Oliveira

durar durante as festividades.
20H30 - Missa na Igreja Matriz.
22H00 - Actuação do grupo musical “Pedro & Com-

panhia” e DJ.
SEXTA FEIRA, 10 de AGOSTO

09H00 - Entrada da “Banda de Música de Moreira 
do Lima”, com a respectiva saudação ao Sr. da Saúde 
e à Igreja Matriz.

10H00 - Desfile da Mordomia na cidade, visitando 
as autoridades Eclesiásticas, Civis e Militares.

20H30 - Missa e Sermão em Honra de Nossa Se-
nhora da Oliveira, celebrada na sua capela, seguindo-
se uma procissão de velas até à Igreja Matriz.

21H30 - Duo de guitarras, no adro da igreja “Ama-
deu Palhares e Luís Pinto”.

22H00 - Arraial nocturno com o grupo “Som de Cá”, 
DJ e Coreografo.
SÁBADO, 11 de AGOSTO

15H30 - Desfile de Mordomia com o grupo “Festada 
Minhota” e o “Grupo de Gaiteiros da Escola Maestro 

Jardim de Infância:
 Esc. de Subportela -  16 alunos
 Esc. Srª. da Oliveira -  87 alunos
 Esc. de Vila Franca -  40 alunos
 Esc. do Cabedelo -  25 alunos
 Esc. da Areia -  19 alunos
  Total: 187 alunos
 1º Ciclo:    
 Esc. de Subportela -  32 alunos 
 Esc. Srª. da Oliveira - 141 alunos
 Esc. de Vila Franca -  51 alunos

 Esc. do Cabedelo -  48 alunos
 Esc. da Areia -  64 alunos
  Total:  336 alunos
2º Ciclo:
 Esc. EB 2,3 Carteado Mena                     
 5º ano - 73 alunos
 6º ano -  91 alunos
  Total: 164 alunos
3º Ciclo:
 Esc. EB 2,3  Carteado Mena    
 7º ano -  65 alunos

 8º ano -  64 alunos
 9º ano -  61 alunos
 CEF-SM 2º ano - 18 alunos
 CEF PIEF – 2º ano -  32 alunos

CEF – Electricidade - 22 alunos
  Total: 262 alunos

Total de alunos do agrupamento - 949
Prevê-se a abertura, a partir de se-
tembro, do jardim de infância da 
Areia.

Agrupamento de Escolas de Darque
Matrículas

O Agrupamento de Escolas de Darque editou em 
Junho de 2012 “Por este rio acima…”, livro que foi  fei-
to sob a responsabilidade dos professores Rolando 
Viana, Carminda Lomba, Fátima Lavarinhas, Manuela 
Seromenho, Maria Barreiro e Miguel Brito.

O livro, além da vida e história das escolas do Agru-
pamento, retrata as principais realidades das fregue-
sias que integram o Agrupamento (Darque, Vila Fran-

José Pedro”, finalizando a atuação no Centro Cívico.
20H30 - Celebração da Eucaristia com Sermão re-

cordando o Padroeiro S. Sebastião.
22H00 - Arraial nocturno abrilhantado pelo grupo 

“FACTOR X”.
DOMINGO, 12 de AGOSTO

09H00 - Entrada da ”Banda de Música de Arrifana”.
09H40 - Procissão para transladar o andor do Sr. 

da Saúde, da sua capela, para a Igreja Matriz.
10H00 - Missa cantada com sermão em honra do 

Sr. da Saúde.
11H30 - Exibição da ”Banda de Música de Arrifana”.
15H30 - Entrada da “Fanfarra do Grupo de Escutei-

ros de S. Romão do Neiva”.
17H00 - Solene Procissão
22H00 - Último Arraial nocturno com a actuação do 

grupo “Luís Iglésias & Companhia”, DJ e Coreografo.
23H45 - Sorteio das Rifas “Sr. da Saúde”.
00H00 - Fogo de artifício a cargo da pirotecnia “An-

çor Fogos de Artifício”.

Livro “Por este rio acima…”

ca e Subportela).
Para o adquirir os in-

teressados devem diri-
gir-se à escola EB 2,3 
Carteado Mena, em Dar-
que. O preço de capa é 
de cinco euros.

Em finais de Julho, nas escolas pertencentes ao Agrupamento de Darque estavam matriculados para fre-
quentar o ano letivo 2012/2013 os alunos seguintes:

(continuação da página 1)
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Assembleia de Freguesia de Darque
Deliberações

1. APROVAÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES E 
ORÇAMENTO DA FREGUESIA PARA 2012;

Foi aprovado em 19 de Dezembro de 2012, com 4 
votos a favor (PS) e 6 abstenções (PSD e CDU);

2. APRECIAÇÃO DO REGULAMENTO E TABE-
LA GERAL DE TAXAS PARA O ANO DE 2012;

Foi aprovado por unanimidade em 19 de Dezembro 
de 2012;

3. DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DO PROTOCO-
LO DE COMPETÊNCIAS, A DELEGAR PELO MUNI-
CÍPIO DE VIANA DO CASTELO;

Foi aprovado em 19 de Dezembro de 2012, por 
unanimidade;

4. PORTO DE MAR
Recomendação ao Porto de Viana do Castelo para 

que a Vila de Darque seja admitida como membro da 
associação de direito privado designada Comunidade 
Portuária de Viana do Castelo.

Foi votada em 19 de Dezembro de 2012 por una-
nimidade.

5. APROVAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS DA 
JUNTA DE FREGUESIA DE 2011 BEM COMO DA 
ATUALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DA FREGUESIA;

Foi aprovado em 29 de Abril de 2012 com 6 votos 
a favor (PS) e 4 abstenções (PSD). A CDU esteve au-
sente.

6. MOÇÃO SOBRE A FUSÃO DE AGRUPAMEN-
TOS DE ESCOLAS;

O agrupamento de Escolas de Darque é, em com-
paração com os de Castelo do Neiva e da Ola, o que 
tem mais população escolar, além de ser o único que 
tem cursos profissionais. Acresce que agrupamen-
to da Ola tende a perder alunos, porque aí o ensino 
secundário caminha para a extinção. Pelo contrário, 
Darque, porque freguesia urbana, em princípio conti-
nuará a crescer populacionalmente.

Na hipótese de fusão dos três agrupamentos, não 
fará sentido que os serviços de direção e administra-
ção se situem fora do maior núcleo populacional, que 
é a Vila de Darque, que só por si tem mais população 
do que muitas dezenas de concelhos do país.

Nestas condições, a Assembleia de Freguesia de 
Darque delibera recomendar à DREN que, caso ve-

nha a proceder-se à fusão dos três agrupamentos 
acima referidos, seja definida como sede do “mega-
agrupamento” a Escola Carteado Mena, de Darque.

Foi aprovada em 29 de Abril de 2012 com 9 votos a 
favor (PS e PSD) e 1 abstenção (PSD). A CDU esteve 
ausente.

7. PARECER SOBRE A AGREGAÇÃO DE FRE-
GUESIAS

A lei nº 22/2012 de 30 de Maio, sobre a agregação 
de freguesias, propõe critérios arbitrários para o efeito 
pretendido, o que fará com que para freguesias de cara-
terísticas semelhantes sejam adotadas soluções dife-
rentes. Analisando os resultados da aplicação da lei às 
freguesias rurais dos diferentes concelhos do Alto Mi-
nho, constata-se que a lei, em vez de promover a igual-
dade em área territorial e/ou em número de habitantes, 
conduz a um fosso maior entre aquelas freguesias.

Nesta lei, a identidade das freguesias, muitas delas 
com uma história milenar, não está a ser respeitada. 
Não vale a pena dizer que se mantém a identidade cul-
tural e histórica das freguesias (como diz o artº 9º, nº 
3), porque a agregação eliminará a referida identidade.

A lei não foi precedida, que se saiba, de estudos 
que permitam comparar a realidade administrativa 
portuguesa com a de outros países e muito menos 
se fez uma proposta de reforma abrangendo todas as 
freguesias do país, onde se pudesse analisar se as 
soluções adotadas são ou não equilibradas.

O movimentação nacional contra a aplicação desta 
lei está em curso e é patrocinada pela ANAFRE, con-
forme a petição dirigida à Assembleia da República 
que está a ser subscrita online.

A Assembleia de Freguesia de Darque, apesar de 
a vila que representa, em seu entender, não ser afe-
tada pela lei, considera que deve tomar uma posição 
de repúdio desta lei por solidariedade com as outras 
freguesias, do concelho de Viana bem como de todo o 
país que possam ser afetadas por esta reforma. Assim 
este órgão deliberativo, dando cumprimento ao nº 4 
do artº 11º da Lei 22/202, aprova um voto de repúdio 
da mesma lei.

Foi aprovada em 18 de Junho de 2012 com sete 
votos a favor (PS e CDU) e 4 votos contra (PSD).

Continua a ser instalada em Darque a rede de gás 
natural. Depois da Quinta da Bouça, Cidade Nova, 

Rede de gás natural

Empresas de Darque/Darquenses

Cabedelo e Srª. das Areias, as obras estão a decorrer 
na Quinta do Sequeira.

Por absoluta falta de espaço não nos é possível 
inserir neste número a habitual página sobre as em-
presas de  Darque. Deste facto pedimos desculpa aos 

nossos leitores.
Retomaremos aquela página no próximo Boletim 

Informativo.
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A Casa das Artes de Darque
1. Casa das 

Artes é um pro-
jecto em cres-
cimento que 
pretende levar 
à população de 
Darque e de 
Viana o que se 
faz contempo-

raneamente no campo das artes: artes plásticas, tea-
tro, design, joalharia, som, música, entre outros meios 
comunicacionais. Neste momento, prepara-se a sua 
abertura para o período das festas da Freguesia com 
a projecção de dois vídeos: um referente ao centro 
histórico, pesquisa realizada dentro do contexto do 
núcleo museológico, e um documentário que se refere 
à freguesia e às suas raízes.

Preparam-se também outras actividades, uma das 
quais, intitulada “Oficina de Desenho”, se inicia em 
Agosto e será dirigida pelo artista plastico vianense 
Hugo Soares.

Darque revela-se como um concentrar de inter-re-
lação social. Repare-se que esta freguesia continua 
forte e coesa no espaço que habita. Assim, a Casa 
das Artes, exercendo também a função pedagógica 
como Núcleo Museológico e centro aglomerador de 
diferentes visões criativas, trará aos habitantes a per-

cepção do espaço onde vivem e que tipo de origens e 
vivências o fortalecem. 

Em Agosto, data importante para a freguesia, pois 
é o momento das festas anuais, a Casa das Artes abre 
portas trazendo novas visões, indo ao encontro das 
necessidades desta vila, com o essencial intuito de 
trabalhar com as pessoas e para as pessoas. A Casa 
de Artes já se encontra dotada de telefone (258 358 
047) e internet.
(A notícia anterior é da autoria de 
Joao Gigante, técnico da Casa 
de Artes)

2. Em 8 de Julho teve lu-
gar na Casa das Artes uma 
audição musical, iniciativa 
promovida pela SIRD.

3. Estão abertas as ins-
crições, na Junta de Fre-
guesia, para uma oficina 
de teatro, que irá funcionar 
na Casa das Artes. Inscre-
va-se.

4. A partir de Agosto, 
aos sábados, funcionará 
uma Oficina de Desenho, 
conforme  o cartaz ao lado. 
Participe.

Apeadeiro ferroviário da Areia 
passa a ter caráter definitivo

Um dos primeiros atos da Junta constituída na se-
quência da eleição intercalar de 14 de Março de 2004 
foi escrever à REFER a pedir a criação de um apea-
deiro dos comboios na zona de maior densidade po-
pulacional de Darque... Passados dois meses, chegou 
a resposta: tal obra não estava no programa da RE-
FER. A resposta fora negativa, mas a Junta não esmo-
receu na luta. Em 2005, a REFER atendeu o pedido e 

aceitou criar uma paragem provisória de comboios no 
lugar da Areia, junto ao Bairro do IGHAPE e perto da 
Urbanização da Quinta da Bouça. Esta estrutura ficou 
instalada em 2006.

O apeadeiro da Areia assumiu carácter definitivo 
após as obras realizadas em 2012, que deram à pla-
taforma o aspeto que as imagens mostram.
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Ficha Técnica

Atividades no pavilhão desportivo

Têm merecido assistência assídua por parte da 
Junta de Freguesia os inúmeros jardins e espaços 
verdes da Vila, cujos arranjos tornam mais atrativa a 
nossa terra.

Queremos aqui deixar uma palavra de apreço aos 
proprietários de terrenos que, como é seu dever, têm 
procedido à limpeza dos mesmos, assim contribuindo 
para a boa conservação do ambiente. É o caso da 
imagem do lado direito relativa a terrenos da rua 3 de 
Julho. 

Jardins, áreas verdes e limpeza de terrenos particulares
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Saneamento 
em S. Brás e Santoinho

Continuam as obras das condutas de saneamento 
público dos bairros do Santoinho e de S. Brás.

Requalificação da rua 
António Miranda

Foram construídas na rua António Miranda, junto à 
Escola EB1 nº 1(Sra da Oliveira) caldeiras para  árvo-
res e baías de estacionamento. Parte da rua foi  pavi-
mentada.

Em 30 de Junho, sábado, no pavilhãogimnodes-
portivo da freguesia, realizaram-se atividades de bas-
quetebol e jiu-jitsu. Participaram cerca de vinte jovens 
do Projeto Ainda Dar-Que Falar. 

À noite, no Cais Velho, foi a vez de a população ad-
mirar uma classe de dança da Sociedade de Instrução 
e Recreio Darquense.

No dia 1 de Julho, domingo de manhã, entraram 
em ação os escuteiros do agrupamento 538 de Dar-
que, que apoiaram na recolha de múltiplos lixos.

O almoço foi ao ar livre, no parque de merendas 
cedido pela Associação de Reformados, junto à sem-
pre fresca e convidativa avenida dos pescadores.

Depois, à tarde, houve jangadas no rio; na ínsua, 
BTT e gincana de bicicletas; no cais da Ribeira, fute-
bol, atletismo, jogos de puxar e saltar a corda, corridas 
de sacos e de cântaros.

O presidente da Junta de Freguesia entregou pré-
mios a vários desportistas: do Darque Kayak Clube, 
foi distinguida, Mara Gomes, pelas vitórias no Circuito 
Nacional de Slalom e no Torneio Aberto Zona Norte; 
da Associação Desportiva Darquense, receberam pré-
mios quatro campeões regionais de atletismo: Barba-
ra Silva, no lançamento de peso e disco, em iniciados 
e juvenis; Diogo Passos, no lançamento de disco e 
peso, em infantis; Sofia Amorim, no lançamento de 
disco e peso, em juniores; e Tomás Nunes, nos 116 
metros barreiras, em juvenis e juniores.

CCD
Estão abertas as inscrições

O Centro Comunitário de Darque (CCD), situado 
na rua das Dálias, nº 233, acaba de abrir as inscrições 
para Lar de Idosos, Centro de Dia e Serviço de Apoio 
Domiciliário. 

C o n t a c -
tos: telefo-
nes: 258 
338 535 e 
258 323 096; 
email – tec-
n icasccd@
sapo.pt.

DOD
Dias Olímpicos de Darque
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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 – Contentores industriais
Há em vários locais da freguesia contentores para recolha 
de resíduos industriais. Utilize-os, evitando assim degra-
dar o ambiente com o abandono no solo dos restos de 
obras e outros detritos. 
7 – 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.
8 – 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.
9 – Pagamento da conta da água
Continua a ser possível efectuar o pagamento das contas 
dos Serviços Municipalizados na Junta de Freguesia.
10 – Registo de canídeos
Não se esqueça de fazer o registo obrigatório dos seus 
cães na Junta de Freguesia.
11 – 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.
12 – Pilhómetro
Coloque as suas pilhas gastas nos contentores próprios, 
que existem em alguns ecopontos da freguesia.
13 – 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. A Prof Esmeralda Simões pode ser contacta-
da pelo Telem. 966 568 154.

Tome nota

Um Sorriso pelo Idoso
Olá, em primeiro lugar quero agradecer à junta de 

freguesia da nossa terra pelo convite que me fez de 
dar o meu contributo neste boletim informativo. Desde 
já o meu agradecimento.

Pois bem, sou darquense, e faço parte de um gru-
po de amigos darquenses, e não só, de voluntários 
que se juntaram por uma só causa, os nossos idosos. 
Por isso, somos Um Sorriso pelo Idoso.

Tudo começou há 2 anos atrás quando eu e um 
grupo de amigas colaboramos na iniciativa “Um dia 
pela Vida” na luta contra o cancro. Nesse momen-
to senti que não devia parar e como um amigo traz 
outro amigo e a amizade é um sentimento que nos 
une metemos mãos  obra e começamos a colaborar 
com um euro por semana. Mas não queríamos ficar 
só por aqui e começamos com outras atividades para 
obtermos mais receita. Começamos então a fazer ca-
minhadas, quermesses, espetáculos, venda de rifas e 
de trabalhos manuais e sem esquecer o nosso tapete 
feito de quadrados de tecido. Este tapete consiste na 
troca de um quadradinho de pano por um euro. Neste 
momento este tapete já conta com 20 metros e cada 
quadradinho traz consigo uma mensagem de carinho 
e alento para os nosso idosos, escrita por cada pes-
soa que o compre. Foi com este tapete, que nós, Um 
Sorriso pelo Idoso, durante muitos finais de semana 
ornamentamos muitas igrejas : Alvarães, Vila Fria, Vila 
de Punhe, Vila Franca, Mazarefes, Vila Nova de Anha, 
Chafé, Castelo de Neiva, não esquecendo a capela 
de Nossa Sra. do Porto e da nossa igreja de Darque. 
Desde já o meu agradecimento aos Ex.mos. Srs. Pá-
rocos e paroquianos destas freguesias que tao bem 
nos acolheram.

E tudo isto para vos dizer que todos os donativos 
que angariamos são uma preciosa ajuda na aquisição 
de equipamentos de saúde para a Unidade de Cuida-
dos Continuados e Lar de ldosos da nossa freguesia.

Estou consciente que o momento que estamos a 
atravessar é muito difícil mas com sacrifício e vontade 
de ajudar acredito que seja possível.

Se puder junte-se a nós nesta causa solidária pois 
estamos todos a ajudar a construir uma valência que 
é tao necessária aqui em Darque.

Muito obrigada e um bem-haja a todos.
Rosa Amorim


