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Novo executivo de Darque

Na  Zona de Atividades Económicas de Darque, no Cais Novo, para onde breve-
mente vai ser transferida a feira, foram feitas as edificações seguintes:

– Bar;
– Salas para a administração;
– WC
O custo total atinge os 1.200.000€, sendo de 500.000€ o custo do terreno e de 700 

000 € as obras nele realizadas.
Tem 107 lugares de feira e 120 lugares de estacionamento.
Brevemente entrará em funcionamento.

Depois da eleição  da Assembleia de Freguesia  em  29-9-2013, esta procedeu  em 12-10-2013 à eleição da 
Junta de Freguesia de Darque  para o quadriénio 2013-2017,  que ficou assim constituída:

Vogal
Anabela Lima C. Alves

Presidente
Joaquim Dantas A. Perre

Substituto do Presidente 
e Secretário

Fernando Manuel Garcez

Tesoureiro
José Araújo Passos Silva

Vogal
Rosalina Mª F. Rodrigues

Zona das Atividades Económicas
em fase de conclusão

(inclui a feira)

A Junta de Freguesia deseja-lhe 
Boas Festas e Feliz Ano Novo
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Resultados das eleições autárquicas

Assembleia (e Junta) de Freguesia 
 PS - 1370 votos (44,31 %)
 CDU - 876 votos (28,33 %)
 PSD - 626 votos (20,25 %)
 Votos nulos - 82 votos (2,65 %)
 Votos em branco - 138 (4,46 %)
 Inscritos - 7371
 Votantes - 3092 (41,95 %)
 Abstenções - 3279 (58,05 %)
Assembleia Municipal
 PS - 1311 votos (42,40 %)
 CDU - 684 votos (22,12 %)
 PSD - 592 votos (19,15 %)
 CDS/PP.MPT - 138 votos (4,46 %)
 PCTP/MRPP - 92 votos (2,98 %)
 Votos nulos - 104 (3,36 %)

Fruto de parcerias estabelecidas entre a Câmara 
Municipal e várias associações ou clubes, os alunos 
das escolas sediadas em Darque estão a utilizar na 
sua formação os equipamentos do Centro do Mar de 
Viana do Castelo, estando dois destes – o Centro de 
Alto Rendimento do Surf e o Centro de Canoagem – 
instalados em território darquense.

 
CANOAGEM

Os edifícios do Centro de Canoagem, situado na zona 
ribeirinha de Darque, foram inaugurados em 5 de Se-
tembro deste ano, tendo custado cerca de 1.700.000 €.

Este centro é gerido pela Darque Kayac Club 
(DKC), que está a aplicar o projeto "Náutica nas Esco-
las". Este projeto está integrado na componente cur-
ricular das escolas aderentes.  As escolas de Darque 
que aderiram são as que pertencem ao Agrupamen-
to do Monte da Ola, nomeadamente algumas turmas 
dos 7ºs anos da Escola Carteado Mena, "Clube" da 
mesma escola, e algumas turmas da Escola de Caste-

Os nossos estudantes e o centro do mar

lo de Neiva. Neste momento também frequenta a ca-
noagem uma turma do 12º ano da Escola Secundária 
de Monserrate, da área de Gestão do Desporto.

Os alunos iniciam as aulas com uma sessão teóri-
ca, passando depois a aprender a pagaiar em kayaks 
seat-on-top, aprendem técnicas de autoresgate na 
piscina de Barroselas, desenvolvem a especialidade 
de Kayak Polo na mesma piscina e por fim desenvol-
vem a prática da canoagem em Kayaks monolugares 
no rio Lima. As atividades têm envolvido 35 kayaks e 
4 técnicos.

A adesão é significativa, há sempre duas turmas 
por semana com aulas. A média por turma é de seis 
aulas. Os professores também têm correspondido e 
alguns deles até participam nas atividades na água.

O papel do município é o de ir fornecendo transpor-
te, disponibilizando a piscina, organizando os horários 
e dotar a DKC do material que seja necessário e que 
não exista no Centro de Canoagem.

 Votos em branco - 171 votos (5,53 %)
 Inscritos - 7 371
 Votantes - 3092 (41,95 %)
 Abstenções - 3279 (58,05 %)
Câmara Municipal
 PS - 1418 votos (45,86 %)
 CDU - 629 votos (20,34 %)
 PSD - 594 votos (19,21 %)
 CDS/PP.MPT - 88 votos (2,85 %)
 PCTP/MRPP - 78 VOTOS (2,52 %)
 PAN - 51 (1,65 %)
 Votos nulos - 104 (3,36 %)
 Votos em branco - 130 votos (4,20 %)
 Inscritos - 7 371
 Votantes - 3092 (41,95 %)
 Abstenções - 3279 (58,05 %)

Realizadas em 29 de Setembro de 2013, as eleições autárquicas em Darque deram os resultados seguintes:

(continua na página 3)
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Já visitou o nosso sítio 
na internet?

www.jf-darque.pt

Os nossos estudantes e o centro do mar

O papel da DKC é lecionar a disciplina, colocando 
ao dispor do projeto os seus ténicos e material para a 
prática da canoagem. A DKC também tem investido a 
expensas próprias em vários materiais necessários.

Nesta fase em que se iniciou o projeto ainda exis-
tem algumas faltas no âmbito do material que é ne-
cessário, colmatando-se essas lacunas na medida do 
possível, mas como se prevê ser um projeto de con-
tinuidade, os investimentos continuam a realizar-se, 
dotando-se a DKC das melhores condições possíveis 
para a formação dos alunos.

SURF

Quando , em 27 de Abril de 2013, foi inaugurado 
o CARS (Centro do Alto Rendimento do Surf) a Câ-
mara Municipal de Viana do Castelo assinou com o 
Surf Club de Viana (SCV) um protocolo que previa o 
desenvolvimento de um programa de fomento da ati-
vidade regular do surf em meio escolar por alunos do 
Agrupamento de Escolas de Darque. Neste primeiro 
período escolar, além de outros(as) 4 agrupamentos/
escolas, participam cerca de 25 alunos da Escola Car-
teado Mena.

O SCV participou, entre 2 e 4 de outubro, no se-
gundo EuroMeet da maior rede europeia de turismo 
e desporto de natureza outdoor, evento oficial da Co-
missão Europeia, organizado pela cidade Liptovsky 
Mikuláš, na Eslováquia. Este encontro foi uma exce-
lente oportunidade para promover a afirmação desta 
rede europeia, bem como o CAR Surf de Viana. João 
Zamith, presidente do SCV, foi convidado a integrar 
este comité executivo europeu. Assim, após uma épo-
ca de grandes êxitos organizativos, competitivos e for-
mativos, este clube já tem em marcha novos projetos.

O evento contou com a presença de dezenas de 
especialistas europeus e canadianos e de diversos 
stakeholders, professores universitários, responsá-
veis pelos Parque Nacionais e de locais reconhecidos 
como Património da Humanidade, decisores públicos 
regionais e eurodeputados. 

Promover uma cultura comum de desportos da na-
tureza à escala europeia; estruturar a Rede Europeia 
dos Desportos Outdoor (European Networking of Ou-
tdoor Sports - ENOS); promover a partilha de experi-
ências; e contribuir para a inclusão dos desportos ou-
tdoor nas políticas públicas europeias no domínio da 
saúde, do desenvolvimento territorial e do meio am-
biente – estas foram algumas das linhas estratégicas 
orientadoras tiradas deste evento, no qual também foi 
constituído um comité executivo.

João Zamith e Tiago Prieto, do SCV, foram os úni-
cos representantes portugueses no Nature & Sports 
Euro’Meet. Viram neste evento uma oportunidade úni-
ca para apresentar o CAR Surf e a vocação oceânica 
de Viana do Castelo junto do responsável da Unidade 
de Desporto – DG Educação e Cultura – da Comissão 
Europeia, Roland Farkas, que considerou ser um pro-
jeto de máxima importância para o desporto e para a 
Europa.

A edição de 2013 deste evento oficial da Comissão 
Europeia também teve o apoio do Ministério da Edu-
cação, Ciência, Pesquisa e Desporto, do Ministério do 
Ambiente e da Direcção-Geral de Turismo da Repúbli-
ca da Eslováquia. 

Contactos:
tm. (+351) 919 582 512 | (+351) 962 672 222
info@surfingviana.com | www.surfingviana.com
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2.Vai ser alargado o cemitério.             
3.Vai ser requalificado o adro da Igreja Paroquial.

4. Espaços verdes

Está em concurso para empresas da área um contrato 
de três anos para a limpeza e manutenção dos espa-
ços verdes da freguesia.

Obras em arruamentos

Estão a ser feitas algumas obras de recuperação e 
repavimentação na avenida Rocha Páris e reparação 
de passeios na rua das Margaridas.

Obras em estudo ou em concurso

1. Novo Passeio
Está a ser elaborado o projeto do passeio de li-

gação da rotunda da Estrada da Amorosa à Cidade 
Nova.

Notícias

Nas instalações da junta de freguesia está a ser 
levado a cabo um projeto por Sílvia Miranda e Vas-
co Rego Meira, na área da saúde e bem-estar, com 
uma perspetiva transversal dos cuidados a prestar, 
nomeadamente na intervenção multidisciplinar que a 
perspetiva de reabilitação merece, abrangendo várias 
áreas do conhecimento, como a Fisioterapia, Osteo-
patia, Enfermagem, Auriculoterapia, Acupuntura, Psi-
comotricidade, entre outras valências, que buscam 
compreender o indivíduo na sua globalidade psicoso-
ciocultural.

Serviços de osteopatia e fisioterapia 
na sede da Junta de Freguesia

Consultas
Osteopatia / Fisioterapia

Consulta Multidisciplinar

• O tratamento destina-se desde os mais jo-
vens aos mais idosos.
• Trata-se de uma grande variedade de per-
turbações:
I. Lesões das costas: cervicais, lombares, hér-
nias, contracturas, disfunções biomecânicas;
II. Patologias músculo-esquelética: artroses, 
artrites.
III. Lesões desportivas: entorses, luxações, 
sobrecarga muscular;
IV. Cefaleias, exaquecas, vertigens, tonturas;
V. Transtornos nervosos;
VI. Transtornos psicossomáticos;
VII. Transtornos digestivos, circulatórios, res-
piratórios.
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Acordo garante a comparticipação pública para 
16 camas de internamento de longa duração.

Na cerimónia de inauguração, que ocorreu em 30 
de Agosto de 2013, com a presença do Secretário de 
Estado da Saúde, foi assinado um acordo entre a di-
reção, a Administração Regional de Saúde do Norte e 
o Instituto da Segurança Social, que garante a com-
participação pública para 16 camas de internamento 
de longa duração, ficando a unidade inserida na Rede 
Nacional de Cuidados Continuados Integrados.

“O problema é que temos 16 camas e este acordo 
não chega para garantir a sustentabilidade da unida-
de”, admitiu o pároco Manuel Fraga, presidente da 
direção do centro, sublinhando igualmente o “esforço 
titânico” que foi necessário para manter o projeto até 
à inauguração .

O Presidente da Câmara Municipal de Viana do 
Castelo, José Maria Costa, lembrou que as 16 camas 
inauguradas são insuficientes e colocam em causa 
a sustentabilidade económica daquela instituição. “A 
população de Darque fez um grande esforço para a 
sua construção e Darque e o Município necessitam 
das 32 camas de forma a dar resposta às situações 
urgentes”, sublinhou o autarca.

José Maria Costa aproveitou ainda para solicitar 
urgência na concretização dos acordos com as insti-
tuições de solidariedade para o funcionamento do lar, 
do centro de dia e apoio domiciliário, tendo no entanto 
elogiado o esforço para a abertura das primeiras 16 
camas depois das insistências e visitas feitas junto da 
tutela para a abertura daquela unidade.

O secretário de Estado Adjunto do ministro da Saú-
de, justificou o atraso na abertura deste equipamento 
com os constrangimentos financeiros do Estado, su-
blinhando que o entendimento com esta instituição de 
Darque é o primeiro do género em todo o distrito de 
Viana do Castelo.

CCD  - Centro Comunitário de Darque 
já funciona a Unidade de Cuidados Continuados

“Entendemos as dificuldades, mas está bem me-
lhor do que muitas outras, em que não foi possível 
contratar cama nenhuma. Mas tentaremos, tão cedo 
quanto possível, abrir aquelas camas que garantam 
a sustentabilidade”, admitiu Fernando Leal da Costa.

O responsável acrescentou que a prioridade será 
transferir para a unidade de Darque, que vai operar 
com cerca de 20 profissionais de várias áreas, os 
utentes que necessitem de cuidados continuados re-
sidentes na zona, atualmente dispersos por outras va-
lências e a vários quilómetros de distância.

As 16 camas em falta são para internamentos de 
média duração. Esta valência não existe em nenhu-
ma UCC de Viana do Castelo. Os concelhos que dela 
dispõem são Arcos de Valdevez e Monção, a 45 Km  e  
70 Km de Darque, respetivamente.

Esta unidade de cuidados continuados integra um 
projeto mais 
alargado da-
quele centro 
e no qual 
foram in-
vestidos 3,8 
milhões de 
euros - 2,3 
milhões pro-
venientes de 
fundos comunitários -, para instalar outras valências 
de apoio social como um lar de idosos, apoio domici-
liário, centro de dia, creche e ATL (atividades de tem-
pos livres).

Depois da inauguração da Unidade de Cuidados 
Continuados (UCC), o CCD obteve   licença de utili-
zação do Lar de Idosos. Neste momento, a UCC (16 
camas) está com a lotação esgotada e ainda neste 
mês de Dezembro irá ser assinado  com a Segurança 
Social um protocolo  para a abertura do Lar de Idosos 
e do Serviço de Apoio Domiciliário (SAD).

Foi concedida pela Segurança Social uma verba 
para a aquisição de 2 viaturas, já equipadas, com 
destino ao SAD e outra verba para aquisição de uma 
viatura de 9 lugares, adaptada para integrar duas ca-
deiras de rodas, com destino ao transporte de utentes.

CCD
R. das Dálias, nº 233 • 4935-132  Cais Novo, Darque
Emails:
tecnicasccd@sapo.pt - centrocomunitario@gmail.co.
Telef.: 258 330 602 / 3 / 4

Horário de abertura da Casa das Artes / Núcleo Museológico

Na rua Rocha Páris.
Ás quintas-feiras, sextas-feiras e sábados, das 15h00 às 18h00.
Faça a sua visita. Participe nas atividades.
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– 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

Empresas de Darque/Darquenses
 Dando continuidade a um espaço iniciado no nº 14 deste boletim, apresentamos a seguir nomes de empre-

sas que fazem a história de Darque, criando riqueza e emprego. A escolha é aleatória.

Manuel Isidoro Rodrigues Pereira
MERCEARIA - VINHOS - AGENTE CAMPIG GAZ

Rua das Margaridas, 385 - Cais Novo - Darque
Telef. 258321763

TALHO FLÔR DO LIMA
Maria Glória S. D. Senra

Centro Comercial Lima Darque, Loja 23
Tel: 258 321 225

Carnes verdes e frescas, enchidos, aves, etc.

Assembleia de Freguesia de Darque
Deliberações

1. Eleição dos vogais da Junta de Freguesia
A proposta do Presidente da Junta com os nomes 

dos vogais do Executivo foi aprovada, em 12-10-2013 
por 6 votos a favor (PS) e 7 abstenções (4 da CDU e 
3 do PSD) – Ver nomes na pág. 1;
2. Eleição da Mesa da Assembleia

Realizou-se também em 12-10-2013, tendo sido 
apresentadas duas listas: uma constituída por Hugo 
Viana Araújo, Joana Pires Viana e José Costa (que 
obteve 5 votos a favor e um voto em branco ); outra, 
constituída por Manuel São João, Floriano Novo e Ma-
ria Sá (que obteve 7 votos a favor).
3. Membros da Assembleia de Freguesia para o 
mandato de 2013-2017

Da eleição autárquica de 29 de Setembro de 2013, 
e depois de constituída a Junta de Freguesia, resultou 
a seguinte constituição da Assembleia da Freguesia 
de Darque:

PS
 Cândido Gomes Gonçalves
 Hujo Viana Araújo
 Joana Pires Viana
 Fernando Oliveira
 Dymarco Marques
 Susana Neves 
CDU
 Augusto Silva
 António Iglésias
 Maria Sá (2º Secretário da Assembleia) 
 Manuel São João (Presidente da Assembleia)

PSD
 Fernando Ferreira
 Luis Pedro Carvalho
 Floriano Novo (1º Secretário da Assembleia)
O eleito José Costa, do grupo do PS, renunciou.

KIVIKART
Pastelaria Joaninha
Artur Manuel Salgueiro Simões

Pão Quente - Pastelaria - Fabrico próprio
Rua das Rosas, 187 • Darque

Horário: 7h00 às 22h00
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(continuação da página 8)

A Palavra a...

E porque quando o mar termina começam as praias 
do cabedelo, vamos então fazer uma visita “guiada” 
partindo da parte poente da freguesia. Para quem 
gostar de ver o mar, com ou sem ondas ou quando 
está “chão” não há nada melhor que um passeio até à 
praia e se possível deliciar-se com o por do Sol.

No inÍcio do Pinhal cresceu uma zona habitacional 
com três restaurantes e respectivas esplanadas, creio 
que por volta do ano 1989. Por sua vez o empreen-
dimento Luziamar, construído em 1970 deixou de ter 
a vida que tinha onde se faziam convívios e a disco-
teca era muito procurado pela juventude, além de ter 
um apreciado restaurante com famosa gastronomia. 
Entre o espaço da Luziamar e da Orbitur, foi inaugu-
rado este ano de 2013 o Centro de Alto Rendimento 
de Surf, com belas instalações para a especialidade. 

Segue-se o parque de campismo da Orbitur e o da 
Inatel. Os muros da quinta das areias desapareceram 
para dar lugar a um empreendimento de condomínio 
fechado e muitas construções, onde se encontra tam-
bém a escola do Cabedelo. Do lado norte temos o 
Porto comercial, a cujo crescimento assistimos.

Segue-se a Capela da Srª das Areias cuja história 
se pode conhecer no livro do Prof. Cândido sobre Dar-
que, o outro lado da cidade.

 Encontramos depois a quinta de S. Lourenço do 
lado sul da estrada para o cabedelo e a norte a antiga 
escola do Cabedelo, hoje sede dos escuteiros. Como 
fui escuteiro na minha juventude do grupo 101, devo 
dizer que fico com saudades quando vejo os jovens 
de hoje envergar a farda igual à que usei há algumas 
décadas, na minha aldeia.   

Quanto à travessia do rio Lethes pelos romanos.
Terá sido em Ponte 

de Lima, na Passagem 
…ou em Darque…mas 
se atendermos à mara-
vilhosa paisagem que 
encantou os soldados 
romanos, achamos que 
o famoso evento deve 
ter acontecido na zona 
da capela de S. Lourenço, onde se supõe ter havido 
uma passagem .

 E queria terminar a visita “guiada” mas ainda há 
muito para escrever sobre Darque, embora o espa-
ço tenha limites. Em 1988 fui convidado para abrir a 
agência do Banco P&SM, o que me proporcionou um 
enriquecimento pessoal na medida em que tive opor-
tunidade de conhecer as gentes de Darque e fregue-
sias vizinhas assim como o comércio e industria locais 
e de rever pessoas que já não via há muitos anos.

Oxalá que quando este artigo surgir Darque já te-
nha o novo espaço pronto para receber os feirantes 

visto que vai ficar um 
local espaçoso onde 
compradores e vende-
dores terão melhores 
condições. A SIRD e a 
ADD são colectivida-
des com várias verten-
tes e muitas activida-
des. Darque tem um Centro de Saúde e um Centro 
Comunitário, que são duas mais valias de que os dar-
quenses se podem orgulhar. As Festas, Romarias e 
eventos anuais são temas que dão para outro artigo, 
e outra visita “guiada”. Nesta freguesia existiram algu-
mas empresas que encerraram como a Seca do Ba-
calhau, Fiação Rosa e outras tendo em contrapartida 
aberto outras na zona de Santoinho.

 No dia 30 de No-
vembro Darque teve 
na Quinta de Santoi-
nho a RTP a transmitir 
os nossos usos, costu-
mes e tradições para o 
país e todo o mundo. 
Se o arraial minhoto 
de Santoinho já era co-
nhecido internacionalmente, agora muita mais gente 
quererá, viver aqueles inesquecíveis momentos. Além 
do arraial aquele espaço é um museu digno de ser 
apreciado. Foi seu fundador o Sr. António Cunha que 
também fundou a AVIC, além de outras actividades 
principalmente na vertente do turismo. Bem haja, Se-
nhor António Alves da Cunha que deixou bem assina-
lado o seu dinamismo, e o seu bairrismo em prol do 
Minho e do País.

Mas nem sempre Dar-
que viveu tempos de sosse-
go e foi grande a indignação 
quando os habitantes depa-
raram com a placa, junto 
à hoje rotunda onde se lia 
– Praia de Viana – com a 
indicação do Cabedelo. “As 
autoridades municipais trataram de desanexar a praia 
do Cabedelo de Darque” o que provocou revolta dos 
habitantes que só acalmaram quando a substituíram 
por outra, com a mesma direcção, onde se lia – “Praia 
de Darque do Cabedelo”. Com a substituição da placa 
o “povo organizou festas e convívios”.(1) Eu era jovem 
que frequentava a Escola Comercial no Jardim D. Fer-
nando e lembro-me das pessoas cantarem…OLHA 
VIANA /QUE NOS QUER ROUBAR… O NOSSO CA-
BEDELO… P’RA CIDADE AUMENTAR…
Nota(1): dados extraídos do livro “DARQUE, o outro lado da ci-
dade de Viana do Castelo”, do Prof. Cândido Gomes Gonçalves”.
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A Palavra a...  
(Os textos desta secção são da exclusiva responsabilidade do autor.)

1 – Ofereça neste Natal 
Uma prenda de qualidade, o livro “Darque, o outro lado 
da cidade de Viana do Castelo”, edição da Junta de Fre-
guesia de Darque.
2 – Debate Público
Está em debate público até 30 de Dezembro o regulamen-
to do cemitério de Darque.
3 – Visite, na internet, o sítio da Junta de Freguesia: 
www.jf-darque.pt
Dê sugestões. Comunique com a Junta através dele.
4 – 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
5 – Contactos da PSP
Telefones Gerais – 112 e 258 809 880 • Fax: 258 809 881
Telemóvel da “Escola Segura” (Darque) – 918 633 829
E-mail: nrpub.vcastelo@psp.pt
6 – Reuniões da Junta de Freguesia
Todas as terças-feiras, pelas 10h00 (a 1ª e 3ª de cada 
mês são públicas).
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.
Como chegar: Na estrada N13 em DARQUE (junto às 
bombas de gasolina da GALP), tomar a direcção da N13-
3 (em direcção a CASTELO DO NEIVA, CHAFÉ, ANHA). 
Seguir 1,5 km até junto à central de betão da SECIL. Vi-
rar à esquerda na Rua SERRA DA QUINTA. O armazém 
encontra-se a 50m à esquerda.
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 – Loja Social

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

As roupas recolhidas são distribuídas a pessoas de 
fracos recursos por cidadãos credenciados pela Junta de 
Freguesia.

Tome nota

(continua na página 7)

Manuel Portela

DARQUE
uma visita guiada

Fui convidado para escrever sobre a freguesia de 
Darque, tarefa que não é fácil dado o maravilhoso en-
quadramento desta localidade banhada pelo rio Lima, 
que é um verdadeiro poema, pelo mar com a sua 
imensidão e com uma maravilhosa vista para o monte 
de Santa Luzia, que se durante o dia aquela verdura 
nos encanta, durante a noite parece estarmos a ver 
um cenário de sonho. Por outro lado há muito para 
escrever sobre esta terra. Entendi que devia dividir as 
minhas ideias em três vertentes. Darque no passado, 
mas deixo essa parte para os historiadores. Darque 
no futuro também é uma parte para os entendidos em 
futurologia e vou apenas debruçar-me no presente.   

Não nasci em Darque, mas escolhi esta maravi-
lhosa localidade para viver. Procurei que os nossos 
filhos crescessem e vivessem em ambiente de bons 
ares, de rara beleza e sob as bençãos de Santa Luzia, 
que lá do alto do monte nos abençoa. Já tenho mais 
décadas de vida em Darque que na aldeia que me 
serviu de berço. Tive o prazer de ter como colega no 
Magistério Primário um amigo que nesta terra nasceu, 
e nesta terra faleceu, em 17.09.2003. Trata-se do meu 
amigo, Prof. Manuel M. Iglésias. Estejas onde estive-
res mas continuas vivo na minha memória, dos teus 
colegas e da tua família. E já que estou a escrever 
sobre Darque aproveito para felicitar o notável artista 
e amigo Salvador Vieira pelos maravilhosos trabalhos 
que tem executado.  

Como minha mulher exerceu o magistério, nesta 
localidade vou citar as professoras que em Darque 
ensinaram e formaram gerações. Segundo consta 
apenas havia duas escolas. Uma para o sexo mascu-
lino (construída em 1937) e outra para o sexo feminino 
na avenida Carteado Mena. Permitam-me que lembre 
as Profs. da escola feminina em 1965. Profª Dulce, 
Profª Julieta, Profª Rosária e Profª Maria Júlia Porte-
la. A escola funcionava sobre tábuas com buracos na 
madeira e sem água. Supõe-se que no rés do chão 
teriam vivido animais.

Na escola masculina lecionava o Prof. Nuno, feliz-
mente ainda entre nós, Profª Manuela, Profª Isabel, 
Prof. Flora, já falecidas, Profª Valentina, Profª Maria 
José. Há poucos anos o Prof. Nuno foi homenageado 
pelos seus antigos alunos que terminou com um con-
vívio num restaurante junto ao mar.


