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Inauguração da Zona de Actividades Empresariais de Darque

Após quase duas longas décadas de espera, no dia 
11 de maio de 2014, a Junta de Freguesia de Darque 
inaugurou a ZAED - Zona de Actividades Empresariais 
de Darque. A abertura foi presidida pelo Presidente da 
Câmara Municipal, Engº. José Maria Costa, Presidente 
da Junta de Freguesia, Joaquim Perre e contou com a 
presença de autarcas, autoridades religiosas e popula-
ção.

Esta infraestrutura constitui-se como um espaço com 
caráter multiusos com excelentes condições para aco-
lher diversos eventos culturais, desde feiras, mostras, 
exposições, festivais e espectáculos, às mais diversas 
festividades e iniciativas empresariais que valorizem os 
recursos regionais – recebendo, também, quinzenal-
mente, a feira da freguesia.

De sublinhar que este investimento está em linha 
com a aposta da Câmara Municipal na dinamização do 
tecido económico do concelho, em especial no apoio 
às atividades ligadas aos produtos locais e regionais.

A área total do empre-
endimento é de 10.000 m2, 
com capacidade para 113 
expositores, disponibilizan-
do 80 lugares de estaciona-
mento automóvel, gratuito; 
dispondo, também, de 1 
Bar e de 2 WC’s; e de área 
de “back office”; bem como 
de instalações para uso co-
lectivo. A ZAED fica locali-

zada no entroncamento da estrada do Castelo com a 
EN13, no Cais Novo. 

Nos dias 09, 10 e 11 de maio o espaço acolheu uma 
mostra/exposição de marcas de automóveis, motos e 
alfaias agrícolas, na qual colaboraram as seguintes enti-
dades: Auto-Rabal,SA; TMAutomóveis,Lda; Triauto,Lda; 
Agro-Mundial - Máquinas Agrícolas e Industriais de Via-
na do Castelo,Lda;  MotoViana,Lda; Rancho de Vila 
Nova de Anha; Ronda Típica de Carreço; Fanfarra de 
Alvarães; Grupo de Bombos Amigos d´Areia; Grupo de 
Bombos Salgado; Zumba Fitness- SIRD.

Este novo sítio público está sob a gestão da Junta de 
Freguesia de Darque e o seu uso está regulamentado 
através da aplicação do “Regulamento da Atividade de 
Comércio a Retalho não Sedentário Exercida por Feiran-
tes e Vendedores Ambulantes” e pela aplicação do “Re-
gulamento e Tabela de Taxas e Licenças” – documen-
tos disponíveis no site da Junta de Freguesia. Sendo a 
ZAED um espaço multiusos com elevado potencial para 

a realização de eventos, in-
duziu já a manifestação de 
interesse no seu uso por 
diversas empresas. Pelo 
que a Junta de Freguesia 
já está a negociar algumas 
propostas que permitirão a 
ocupação do recinto, pos-
sibilitando, deste modo, 
viabilizar a exploração des-
ta infraestrutura.

Darque vista do Lugar do Monte
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Feira de Darque

No passado dia 01 de junho a Feira de Darque pas-
sou a realizar-se no espaço da ZAED – Zona de Activi-
dades Económicas de Darque, abrindo, deste modo, 
cabimento para que a Quinta da Bouça – zona urbana 
que constituía o antigo local da feira - possa vir a ser 
requalificada.

A instalação dos cerca de 70 feirantes e a atribuição 
a cada um do respectivo terrado mereceu um apura-
do estudo de gestão de espaços - que esteve a cargo 
da Junta de Freguesia. Com a colaboração e com a 
anuência dos feirantes foram realizados sorteios para 
atribuição dos terrados localizados nos gavetos e a par-
tir desses proceder à concessão dos restantes lotes.

A mudança, vivida por todos os feirantes, foi pací-
fica e, notoriamente, agradou a todos. A primeira feira 
foi, de resto, um exemplo de vontade em fazer da Feira 
de Darque um modelo de colaboração, de agilização e 
de entendimento entre todas as partes envolvidas num 
processo desta ordem. 

A feira de Darque dispõe de todos os setores que 
uma feira deste género acomoda. O sector maioritário é 
o das Roupas e Miudezas que constitui cerca de 70% 
dos feirantes e ocupa aproximadamente 70% da área 
de terrado. No entanto, os setores do Calçado, Malas, 
Louças, Mobiliário, Plantas e Aves, Frutos Secos e Pão 
e Fumados estão, também, bem representados. Acres-
ce, ainda, o expressivo contingente de mulheres do 

campo que com os seus “cestos” de fruta e de legumes 
frescos, mercam no topo sul da ZAED – área adjacente 
à EN13.

O espaço da feira – ZAED – é fechado, dispõe de óp-
timas acessibilidades – quer de quem vem de Viana do 
Castelo (cidade), ou do sul, ou da própria vila de Darque 
– sendo acedido pela estrada do Castelo, imediatamen-
te a seguir à rotunda localizada no entroncamento da 
Av. Primeiro de Maio com a Av. Carteado Mena (EN13) 
e com a estrada do Castelo (EN13.3); ou acedido pela 
Av. Primeiro de Maio, no encontro com o muro sul da 
Quinta Paulo VI. Os feirantes dispõem de uma entrada 
própria, paralela a esta que acabamos de enunciar. Dis-
pondo o espaço de uma ampla área de estacionamento 
aconselham-se os utentes a entrar pelo sul e a saírem 
pelo norte sem atropelos e com tranquilidade. Quem 
pretenda dirigir-se a pé até à feira, a partir da Cidade 
Nova, disporá, dentro em breve, de um passeio margi-
nal à Av. Carteado Mena que terminará na rotunda.

A área da ZAED tem casas de banho disponíveis por 
género, para uso dos feirantes e de quem visita a feira, 
localizadas junto à entrada norte (lado direito de quem 
entra). 

O Bar, situa-se imediatamente a seguir à entrada 
norte sendo que, nesta data, está a decorrer o processo 
de atribuição do concessionário destinado a promover 
a exploração desta unidade.

A próxima feira quinzenal ocorrerá no dia 10 de agosto. 
Até final do ano realizar-se-ão – nos meses e dias 

que se indicam - as seguintes feiras quinzenais: 
agosto-10 e 24; setembro-7 e 21; outubro-5 e 19; no-
vembro-2, 16 e 30; dezembro-14 e 28.

Vir mercar neste espaço aberto, entre tendas e pre-
gões, que se apresenta bem organizado, é uma expe-
riência única de bons negócios para quem quiser viver 
um pouco do que resta dos velhos hábitos ancestrais, 
pelo que convidamos todos a visitar a Feira de Darque.

Após a edição do Boletim Informativo de Dezembro de 2013 a Assembleia de Freguesia (AF) de Darque reuniu 
e deliberou sobre Moções apresentadas pelos partidos/coligações com assento na Assembleia, nas datas que a 
seguir se apresentam:

Assembleia de Freguesia de Darque – deliberações

AF / DATA Moção Proponente Aprovação

20-12-2013

Homenagem à Professora Zaida Garcez com votos do 
prosseguimento da sua obra “Crianças Educam Adultos”.

PS Unanimidade

ENVC a empresa que representa a nossa identidade. PS Maioria, 9 a favor, 1 contra, 2 abstenções

Estaleiros Navais. CDU Maioria, 9 a favor, 1 contra, 2 abstenções

30-12-2013 Assembleia Extraordinária

28-04-2014

O Poder Local e o 25 de Abril. PS Unanimidade

Acesso Rodoviário ao Porto de Mar. PS Maioria, 10 a favor, 1 contra, 2 abstenções

Congratulação e Louvor pelo funcionamento do Centro 
Comunitário de Darque.

PS Unanimidade

40º Aniversário da Revolução de Abril - 1º Maio. CDU+PS (Fusão de moções) Maioria, 10 a favor, 3 contra

27-06-2014 Não foram apresentadas Moções.

As Moções votadas estão disponíveis para consulta no site da Junta de Freguesia: www.jf-darque.pt
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A antiga imagem de Nossa Senhora das Areias
Por Fernando A. Ricardo Silva, março/2012

No período da arte românica, para além das ima-
gens de Cristo na cruz, eram muito raras as imagens de 
vulto devocionais. Nesta época, eram as relíquias que, 
normalmente relacionadas com milagres, constituíam o 
alvo preferencial da devoção dos crentes.

No entanto, durante o século XI, foi-se desenvolven-
do o costume de colocar relicários ou cruzes sobre o 
altar das igrejas, e com o século XII, as igrejas começam 
a apresentar imagens na sua decoração, e posterior-
mente pequenos retábulos.

Da Virgem, e deste período, não são abundantes 
as esculturas em madeira que chegaram até nós. Se 
por um lado, com o passar do tempo, a madeira acaba 
por ser atacada pelos insectos que a destroem, por ou-
tro, também os gostos surgidos com o gótico levaram 
à sua substituição por imagens que correspondiam às 
novas tendências. Acresce ainda que, fora de moda, 
deterioradas ou fracturadas, as imagens que tivessem 
sido consagradas, teriam de ser obrigatoriamente des-
truídas pelo fogo ou enterradas no chão da capela prin-
cipal das igrejas, como o determinavam as disposições 
canónicas.

Deste período, entre as poucas esculturas em ma-
deira representando a Mãe de Cristo, com o Menino 
sentado no seu joelho esquerdo, merece especial des-
taque a antiga imagem da Virgem da capela de Nossa 
Senhora das Areias, em Darque.

Esta escultura foi confiada em 1954 pelo Prior de 
Darque, Padre Delfim Rodrigues de Sá, a título de de-
pósito permanente, ao Museu Pio XII de Braga, onde se 
encontra em exposição.

Trata-se de uma escultura em madeira vermelha, po-
licromada a azul e vermelho, com ornatos a ouro, de 
tamanho mediano (alt. 77; larg. 37,5; prof. 31,5), infe-
lizmente em mau estado de conservação, tendo já sido 
alvo de estudo para inventariação e posterior restauro 
por parte do referido Museu.

Representa a Virgem em pose frontal, característica 
do período, apresentando o Menino que senta no seu 
joelho esquerdo, olhando ambos em frente. A Virgem 
apresenta-se sem coroa, com a cabeça coberta por um 
véu branco, rematado a ouro, e um manto azul orlado 
a ouro sobre túnica vermelho-rosa com ornamentos de 
ouro e matizados de flores douradas.

Nacos de história de Darque
O Menino com cabelo loiro e túnica comprida segura 

na mão esquerda a Esfera do Mundo, símbolo do Po-
der, enquanto ergue o braço direito fazendo o gesto de 
bênção com a mão.

Entre outros elementos, o banco rectangular em que 
a Virgem se senta, no qual já não existem os dois pares 
de colunelos que o suportavam, é realçado por Maria 
João Vilhena no seu recente estudo para o Museu Pio 
XII, por conter uma “extraordinária expressão de formas 
tardo-românicas, que coincidem com a ambiguidade ti-
pológico-temática que esta imagem representa, a meio 
caminho entre as majestades românicas e as virgens da 
ternura do Gótico” que a levam a situar esta escultura 
na 2ª metade do século XIV.

O Cónego Luciano dos Santos, fundador do Museu 
Pio XII em 1957, atribuiu esta imagem aos séculos XI/
XII enquanto Mário Barroca a considera uma obra dos 
inícios do século XIII (Barroca, 2001).

O certo é que, fazendo parte do limi-
tado número de peças representativas 
desta época, e apesar de algumas di-
vergências na respectiva datação, esta 
imagem da Virgem com o Menino sob 
a invocação de Santa Maria das Areias 
é um importante exemplar de escultura 
românica em madeira, referida em ma-
nuais universitários e obras significativas 
de História da Arte em Portugal.

Nota: transcrição de excertos das páginas 64-65 (imagem da Sra 
das Areias do livro “DARQUE,  o outro lado da cidade de Viana do 
Castelo” (2013), da autoria do Prof. Cândido Gomes Gonçalves”

“DARQUE, O OUTRO LADO DA CIDADE 
DE VIANA DO CASTELO”

No livro em título, tendo como autor Cândido Go-
mes Gonçalves e editado pela Junta de Freguesia de 
Darque, aconteceu uma omissão: Não se referiu que 
os textos sobre José Ferreira Lima da página 150 bem 
como a apresentação dos textos poéticos das pág. 172 
e 173 são da autoria do sobrinho do poeta, o Dr. Júlio 
Maciel de Lima. Incomodados com o sucedido, o au-
tor do livro e a Junta de Freguesia, usam deste espaço 
para, na medida do possível, corrigirem o erro verifica-
do, dele pedindo desculpa ao ilustre darquense, hoje 
ausente da sua terra, que foi inexcedível na disponibili-
zação de informações que tinha em seu poder.

Passeio para servir a ZAED
Está em fase de preparação o trabalho referente 

à construção do passeio que ligará a Cidade Nova à 
ZAED. Esta edificação terá a largura de cerca de 3,50 
metros o que, proporcionará todas as condições de se-
gurança e conforto para quem se dirigir a pé até à ZAED, 
concretamente em dias de feira quinzenal. A obra prevê 
a plantação de árvores adequadas à vida citadina e ao 

embelezamento 
e enquadramento 
do meio atraves-
sado pelo passeio.
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Festas em honra 
de Nossa Senhora das Areias

Realizam-se nos dias 31 de julho, 1,2 e 3 de agosto 
as tradicionais Festas em honra da Senhora  das Areias. 

A Comissão de Festas é presidida pelo Sr. Sebastião 
João Neiva Rego Lopes, fazendo, também, parte do 
elenco os seguintes dedicados elementos Arlindo José 
Silva Ferreira, José 
António Costa Sam-
paio, António José 
Alves do Carmo, 
Manuel Vitor Araújo 
Rego, Bartolomeu 
José Cadilha Ferrei-
ra, Ana Filipa Amorim 
Couteiro, Abel maria 
Pires Viana, António 
Dias Pontes, Manuel 
Barbosa de Sousa, 
António Manuel Pe-
reira Durães, Luis 
Miguel Sampaio Car-
valho, João Alberto 
Araújo Rego.

Festas de Darque - Senhor da Saúde, 
Senhora da Oliveira e S. Sebastião

Realizam-se nos dias 14, 15, 16 e 17 de agosto as 
tradicionais Festas de Darque. 

A Comissão Executiva destinada a garantir a reali-
zação das festividades é composta pelos seguintes 
elementos: José de Freitas Lima, Alfredo Luís Araújo 
Lima, Manuel Lima Co-
elho, António Manuel 
Fernandes Pinto, Fer-
nando Alves da Costa 
Lima, José Gonçalves 
Viana, José Nicolau 
Carvalho Alves, Carlos 
Alberto Alves Martins 
de Mesquita, Joaquim 
Manuel Cunha Correia, 
Nuno Filipe Alves Ben-
to, Teresa Raquel Fer-
reira São João, Adriano 
Manuel Silva Cruz, Sér-
gio Filipe Guia Alves, 
João Moisés Sampaio 
Correia.

Festas de Darque em agosto

Os programas de ambas as festas são vastos e de qualidade. As Comissões das Festas, pelo seu empenho e 
dedicação à causa da manutenção da cultura popular e às tradições da nossa freguesia, merecem aplausos e o 
gosto de nos verem a participar nas efemérides. Assim, vamos todos para as FESTAS!!!

O Dakar 2014 disputou-se em 13 
etapas desenhadas entre Rosário 
na Argentina e Valparaíso no Chile. 
Foram 8.734 quilómetros de prova, 
dos quais 5.228 foram discutidos ao 
cronómetro numa das edições mais 
duras e exigentes de sempre. Pelo 
caminho os pilotos e motos atin-
giram os 4.000 metros de altitude, 
passaram pelo deserto do Atacama, 
pelos Andes, junto ao maior lago 
salgado do planeta em Uyuni na Bolívia e pelas rápidas 
‘pampas’ Argentinas logo na abertura da prova. 

Ao longo de uma das mais duras edições de sempre 
os pilotos enfrentaram condições extremas e dificulda-
des que deixaram fora de prova mais de metade do pe-
lotão e por tudo isso, todos os sobreviventes comemo-
ram hoje no Chile o final do Dakar 2014.

Victor Oliveira alinhou finalmente no Dakar, prova dis-
putada na América Sul depois de ter sido forçado a ficar 
de fora em 2013 devido a uma lesão contraída no Rally 
de Marrocos. Para Victor Oliveira, estreante na prova, 
“foi especial o momento de participar no meu primeiro 
Dakar! Uma grande aventura e sonho para mim.” – pa-

Conhecer pessoas de Darque – Victor Oliveira - Dakar 2014
lavras do piloto de Viana do Castelo, 
residente desde sempre na fregue-
sia de Darque, sendo o único portu-
guês a estrear-se na grande marato-
na sul-americana nesta edição.

Victor Oliveira, depois de muitos 
problemas mecânicos que o atrasa-
ram, manteve-se sempre inabalável 
e concentrado, até que a rutura do 
motor da sua moto pós fim a esta 
grande aventura na penúltima eta-

pa. Após percorrer 3 países, fazer mais de 8.000km, 
ficar parado no deserto durante mais de 13 horas com 
temperaturas de 50 graus, fazer praticamente duas es-
peciais seguidas sem descansar, e com muitas outras 
histórias e aventuras, era inevitável, por falta de meios, 
a desistência.

Inconsolável, depois de ser heli-transportado para 
o bivouac, foi acarinhado por todos os pilotos portu-
gueses que disputam os lugares cimeiros na categoria 
das motos, pois este também já passaram por muitas 
dificuldades para poderem participar nesta prova, sa-
bendo bem o que custa desistir depois de tudo o que 
passam para poder estar á partida.
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No passado mês de junho realizou-se a 11ª. edição 
dos DOD-Dias Olímpicos de Darque. Com este tipo de 
evento pretendem os promotores incrementar o espíri-
to olímpico, fomentar o gosto pela prática desportiva e 
desenvolver uma cultura intergeracional através de ativi-
dades lúdicas e desportivas, com recurso também aos 
jogos tradicionais.

Os DOD iniciaram-se na noite de sábado com a tra-
dicional e evocativa cerimónia do acender da chama 
olímpica, que fez luz por todo o Cais Velho. Seguida-
mente, a música e a dança envolveram o rio através da 
SIRD e da sua classe de “zumba-fitness”.

No dia seguinte o “Darque Bike Team” acelerou em 
duas rodas pelas ruas da zona histórica, colorindo e ani-
mando as ruas estreitas, desaguando em longa e com-
pacta fila ciclística pela marginal e alameda até ao Cais 
da Ribeira onde um “piquenique” para todos os gostos 
esperava os participantes nesta iniciativa. Retempera-
das as energias sob a bucólica paisagem da zona ri-
beirinha, seguiram-se as provas de atletismo, ciclismo 
e dos sempre entusiasticamente aguardados jogos tra-
dicionais. As classes de hip-hop do Foz Health Club e 
de zumba e kuduro da Academia Jadança da SIRD fe-
charam o programa previsto para estes jogos. Seguindo 
o modelo de realização dos DOD, no final das partici-
pações os promotores premiaram os atletas darquen-
ses, conhecidos, que se destacaram ao longo da época 

2013/14, fazendo a entrega de troféus evocativos dos 
Dias Olímpicos de Darque de 2014. O tributo àqueles 
desportistas esteve a cargo do Presidente da Junta de 
Freguesia de Darque, Joaquim Perre e do dirigente da 
ADD, Arsénio Silva. Os atletas premiados foram:

DOD – Dias Olimpicos de Darque

Remi Ferreira Campeão Regional de Light-Kickboxing, 94 Kg
Sofia Amorim Campeã Regional do lançamento do disco (Júnior)
 Campeã Regional do lançamento do peso (Júnior)
 Campeã Regional de 3.000 m marcha (pista coberta) (Júnior)
Bárbara Silva Campeã Regional de 300 m barreiras (Juvenil)
 Campeã Regional de 400 m barreiras (Júnior)
André Sousa Campeão Regional de 110 m barreiras (Iniciados e Juvenil)
 Campeão Regional de salto com vara (Iniciado e Juvenil)
 Campeão Regional de salto em altura (Iniciado)
Marco Melo Campeão Regional de 1.500 m planos e de obstáculos (Iniciado)
Tatiana Gomes Campeã Regional do lançamento do peso (Infantil)

A realização destes jogos intergeracionais foi promovida pela Junta de Freguesia de Darque, Agrupamento de Escolas 
Monte da Ola, Associação Cultural e Recreativa “Os Amigos da Areia”, Associação Desportiva Darquenses, Sociedade 
Instrução e Recreio Darquenses, Associação Equestre Beira Lima, Associação de Moradores do Cabedelo e da Cidade 
Nova, Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas Carteado Mena, Cabedelo, Nª. Senhora da Oliveira, 
e Areia, Associações de Pescadores e de Reformados, Darque Bike Team e Projecto “Dar-Que Pensar”.

Fábio Correia, atleta do DKC-Darque Kayak Clube, 
representando Viana, nos XX Jogos Náuticos do Atlânti-
co, realizados – 14 a 18 de Julho – em Nantes (França), 
conquistou o 3º lugar em K2 200m e venceu a Final B 
em K1-500m. 

Fábio Correia medalhado em França
Nestes jogos participaram 

desportistas de 17 regiões da Eu-
ropa, dos quais 60 atletas eram 
de Viana. PARABÉNS!!! Fábio 
Correia e DKC.
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Ficha Técnica

Contactos exploratórios com os proprietários dos 
terrenos destinados ao alargamento do Cemitério.

Contactos exploratórios com o Instituto Hidrográfico 
do Norte tendo em vista proceder ao desassoreamento 
e limpeza do canal do rio Lima.

Acompanhamento da execução do projeto para uma 
cobertura a unir a Escola EB1 nº 1 Sra da Oliveira à res-
petiva cantina.

Continuação do levantamento topográfico e conver-
sações com os proprietários dos terrenos adjacentes ao 
viaduto do lugar da Areia com a intenção de se construir 
uma conduta para escoamento de águas pluviais, com 
ligação ao rio.

Continuação das diligências necessárias à requalifi-
cação do adro de S. Brás para que se torne Património 
da freguesia.

Preparação da construção de colocação de infra-
estrutura de água potável no cais de recolha dos pes-
cadores, junto à fábrica da Euronet, na Sra das Areias 
(obra financiada pelos pescadores).

Preparação da Tabela de Taxas a aplicar aos serviços 
a prestar pela Junta de Freguesia.

Preparação da abertura do concurso para a explo-
ração, pelo prazo de 5 anos, de um Quiosque de Bebi-
das, situado na Zona de Atividades Económicas.

Inauguração da ZAED-Zona de Atividades Económi-
cas de Darque.

Preparação – integrando todos os aspectos admi-
nistrativos, técnicos, logísticos e de segurança – da mu-
dança da feira quinzenal para a ZAED. Abertura da Feira 
Quinzenal de Darque no novo espaço. Alteração do Re-
gulamento da feira da Freguesia de Darque. 

Elaboração do Regulamento de taxas e licenças de 
Darque.

Limpeza do Parque de Merendas e do acesso ao 
alto do monte do Galeão. 

Assinatura de contrato com a empresa Venafil, desti-
nado à limpeza de vários bairros da Vila (Cabedelo, San-
toinho, Bairro do Fomento, Cidade Nova). 

Limpeza da praia do Cabedelo e da fluvial de S. Lou-
renço. 

Continuação dos contactos com o IHRU, destinados 
a obter, para o ano de 2015, a Requalificação do Bairro 
de Fomento. 

Estudo para a intervenção prevista para a requalifica-
ção adro da Igreja Paroquial.

Tendo em vista o alargamento da Rua da Seca con-
tinuam em curso contactos com os proprietários para 
que se possa - dada a complexidade da resolução - es-
tabelecer o alargamento da via.

Atividades da Junta de Freguesia

As escolas de Darque no Agrupamento de Escolas de Monte da Ola
Da Comissão Administrativa Provisória do Agrupa-

mento de Escolas de Monte da Ola recebemos a in-
formação que se segue, e que agradecemos: entre 
balanços e reflexões acerca do ano letivo que encerra, 
prossegue a preparação do ano consecutivo e a mo-
vimentação dos nossos alunos. Registamos, para o 
próximo ano letivo, nesta data, 2311 alunos inscritos 
no Agrupamento de Escolas de Monte da Ola, entre os 
quais, 833 matriculados nas escolas de Darque (nas 6 
escolas que constituíam o agrupamento agora agrega-
do). Observa-se, no Agrupamento, uma redução de 63 
alunos face ao número de alunos matriculados no ano 
letivo 2013-14. A distribuição dos alunos pelos jardins e 
escolas de Darque no próximo ano letivo está expressa 
na tabela que se segue:

Distribuição dos alunos pelos jardins/escolas de Dar-
que – Ano letivo 2014-15

JI - 160; 1.º Ciclo - 328; 2.º Ciclo - 128; 3.º Ciclo - 
164; CV/PIEF - 53; Total - 833.

Hoje, é inquestionável a tendência progressiva da 
redução de alunos nas escolas portuguesas. A comuni-
dade darquense pode e deve reivindicar as suas esco-
las como sendo as escolas mais inclusivas do concelho 

de Viana do Castelo, caso particular, o da Escola EB 2,3 
Carteado Mena que reúne, no seu espaço físico, ofertas 
educativas que visam atender à diferença (para além do 
âmbito geográfico de Darque), com a unidade de ensino 
estruturado do autismo (UEEA), a unidade de apoio es-
pecializado de multideficiência (UAEM), o programa de 
apoio e qualificação da medida PIEF (PAQPIEF), curso de 
educação e formação (CEF) e um curso vocacional (CV).

A intervenção inclusiva, sendo característica virtuosa 
das escolas de Darque, concretiza uma importante ver-
tente no papel da escola pública, no entanto, projetos 
e atividades desenvolvidas com, e na comunidade, tem 
vindo a materializar o enfoque dado ao conhecimento, 
à cultura e à competência para alcançar o sucesso nas 
aprendizagens e no desenvolvimento pessoal dos nos-
sos alunos.

Cumpre-nos agradecer à comunidade educativa, 
agradecer particularmente a disponibilidade e empenho 
demonstrado pelas Associações de Pais e Encarrega-
dos de Educação, assistentes operacionais/ técnicos e 
docentes, que todos os dias procuram superar o servi-
ço prestado nas nossas escolas. 

Um grande bem-haja!
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Na zona ribeirinha de Darque, no acolhedor Cais Ve-
lho abrindo-se, por todo o largo do Cruzeiro e bordejan-
do o rio Lima ao longo da alameda até ao Cais da Ri-
beira, realizou-se nos dias 24 e 25 do passado mês de 
maio o “I Mercado Medieval de Santa Maria das Areias”.

Graças à 
iniciativa, ao 
forte empe-
nho e à pai-
xão do pro-
fessor Paulo 
Lima (Escola 
C a r t e a d o 
Mena), foi 
p o s s í v e l , 
num pedaci-

nho de Darque, aos alunos do 9º. ano da nossa escola 
e à população em geral, “viver” naqueles dias na Idade 
Média.

O mercado, os artesãos, as artes e os ofícios da 
época renasceram no Cais Velho recriando uma parte 
da vida da passada (Séc.XIII) paróquia de Santa Ma-
ria das Areias com a sua “moeda”, as suas tasquinhas, 
artesanato, exposições 
de utensílios e alfaias, 
cavalos, animais em 
pastoreio, danças, jo-
gos medievais e muita 
alegria.  

Tal foi a animação 
e encantamento que, 
segundo correu na noi-
te daquele domingo, houve muitos dos presentes que 
viram (eles juram…) o Prior do Crato cozido nas som-
bras do luar refletido nas salinas, a desembarcar da 
embarcação Glória para refugiar-se no Palácio do Cais 
Velho, enquanto a do Inferno fazia arder “Filipes” sob a 
empolgante animação do Auto da Barca do Inferno. Os 

oito séculos de Língua Portuguesa ficaram bem 
comemorados com a dramatização desta obra in-
temporal de Gil Vicente, com adaptação de Rosa 
Lobato de Faria e encenação do professor Paulo 
Lima e interpretada pelos alunos do 9º. ano que 
nos deram a conhecer como os “pescadores de 
almas” Anjo e o Diabo nos apontam defeitos e vir-
tudes, erros e boas acções de todos aqueles que 
acabaram de expirar.

Assim, abram-se alas até ao próximo ano para 
que aconteça o “II Mercado Medieval de Santa 
Maria das Areias”!

Mercado medieval de Santa Maria das Areias

Parque de Merendas do Monte Galeão
No início do Verão o acesso 

ao alto do Monte do Galeão, 
bem como o Parque de Me-
rendas foram desmatados e 
limpos para que possam ser 
utilizados sem constrangimen-
tos.

Pelo que aproveitem esta 
época de verão para cami-
nharem no trilho pedestre do 
Monte Galeão e lá do alto, 

desfrutarem da exuberância 
da vegetação e da vasta e lu-
xuriante paisagem. No final da 
marcha degustem um pique-
nique no Parque de Merendas 
sob as suas frescas sombras 
envolvidos pelo crepitar da 
abundante água que se aco-
moda no largo tanque de firme 
granito.
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1 – Neste período de férias ofereça uma prenda de qualidade, 
o livro “Darque, o outro lado da cidade de Viana do Castelo”, 
edição da Junta de Freguesia de Darque.
2 – Visite, na internet, o sítio da Junta de Freguesia: www.jf-
darque.pt
Dê sugestões. Comunique com a Junta através dele.
3 – Endereço postal, telefónico e electrónico
Colabore com a Junta de Freguesia, dê-lhe conhecimento das 
deficiências que detecta, escreva e faça chegar à Sede (Rua An-
tónio Alves “Artista” – 4935-085 Darque) o seu apontamento. O 
telefone da Junta é 258 321 150.
Se possível comunique pela Internet para o endereço electróni-
co seguinte: jf-darque@mail.telepac.pt
4 – 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
5 – Reuniões da Junta de Freguesia
Todas as terças-feiras, pelas 10h00 (a 1ª e 3ª de cada mês são 
públicas).
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 Freguesia e 
preencher a ficha electrónica que será facultada.
7 – Banco Alimentar Contra a Fome
Morada: Beco Serra da Quinta, Lote Nº11 (Lugar de Campos) 
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. Virar à esquerda na Rua SERRA DA 
QUINTA. O armazém encontra-se a 50m à esquerda.
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 população que, a bem 
da preservação do ambiente, aproveite este equipamento. Não 
se pode esquecer que a nossa saúde e dos nossos filhos depen-
de 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 de que é res-
ponsável a Professora Esmeralda Simões e que funciona numa 
sala da sede da Junta de Freguesia.

Cidadãos, credenciados pela Junta de Freguesia, distribuem 
as roupas recolhidas a pessoas de fracos recurso.

Tome nota

Nesta edição do Boletim Informativo apresentamos 
uma nova forma de olhar e de falar de Darque. Assim, 
damos a palavra ao Mário José Rodrigues São João, 
nado e criado em Darque, ator de teatro, poeta popular. 
Através da palavra e da métrica ressonante de “…Sau-
dades do já vivido” fala da nossa terra assim: 

Toada a Darque

Darque que lindo que és!

Do Cais até ao Galeão
Do Limão até às Areias
Quem não se deixa prender
No belo das tuas teias?

Lima bonito, mansinho
Rio do esquecimento
Quem em ti nadou um dia
Lembra-te a todo o momento

Ruas das minhas lembranças
Passeios do meu passado
Saudades do já vivido
Lugarejo abençoado

Em ti vivo, por ti vivo
Sempre a ti acorrentado

Quem do Lima olha Viana
Na hora em que o sol se põe
Unindo a ponte ao céu
Unindo a ponte ao rio
Fica cego de espanto
Com a alma em desvario

Num calor que lhe aquece a alma
E pelo corpo se reparte
Que o faz dizer com orgulho
Vivo no céu moro em Darque!

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

(O autor escreve de acordo com a antiga ortografia).


