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Mensagem do Presidente da Junta de Freguesia de Darque
Fernando Garcez
Darque tem vivido
nos últimos anos sob
uma forte dinâmica,
que tem proporcionado um acentuado desenvolvimento. Com as
iniciativas que já foram
concretizadas, com as
que estão em andamento e com as projetadas,
reforça-se o orgulho dos
darquenses na sua terra. Os Darquenses, pelo
menos uma maioria significativa deles, sabem que podem viver, nesta Vila de características tão especiais, encarando o futuro com confiança,
Após a eleição da Assembleia de Freguesia e do Presidente da Junta em 1 de outubro deste ano, já entraram em
funções a Assembleia de Freguesia e a Junta de Freguesia,
embora se aguarde o entendimento interpartidário para se
conseguir obter uma solução de maioria para a eleição dos
vogais da Junta de Freguesia. Estou convicto que a seu tempo essa solução será conseguida.
O Natal é um momento doce e cheio de significado para
as nossas vidas. É a época de repensar valores, de ponderar
sobre a vida e sobre tudo que a cerca, num espírito de confraternização, de solidariedade. Nesta época fazemos uma
retrospetiva do ano que passou, onde escolhemos o essencial: o amor da família, a amizade, os bons livros, a boa música e tudo aquilo que aquece os nossos corações e renova o
nosso ânimo e os nossos sonhos.
Mas Natal é renascimento! Por isso, desejo que este Natal, mais do que uma festa, seja a celebração de um recomeço em Darque, a favor da paz e da cooperação entre todos
os que o povo escolheu para cuidar da sua comunidade.
Desejo às famílias darquenses e seus amigos um Natal
especial.
Faço votos que levemos connosco para o Novo Ano de
2018 ideias novas, que enriqueçam a história de Darque e
contribuam para fazer crescer nos Darquenses a alegria de
pertencer a este belo recanto à beira do Lima plantado.
Que o novo ano seja maravilhoso!

Eleição da Assembleia de Freguesia de Darque
de 1 de outubro de 2017
Resultados
PS - 1 273 (37,64 %)
CDU – 950 (28,09 %)
PSD – 758 (22,41 %)
CDS-PP/PPM A NOSSA VIANA – 215 (6,36 %)
Nº de Eleitores - 7337
Votantes - 3382 (46,10 %)
Abstenção 3955 (53,90 %)
Votos Brancos – 111 (3,28 %)
Votos Nulos – 75 (2,22 %)
Membros da Assembleia de Freguesia com mandato de
2017 a 2021
PARTIDO SOCIALISTA (PS) – Cinco eleitos
Cândido Gomes Gonçalves
Joana Cecília Pires Viana
Hugo André Viana Araújo
Ana Catarina de Azevedo Braga Barros
Fernando José dos Santos Oliveira
COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNIDA (CDU: PCP-PEV) –
Quatro eleitos
Augusto Manuel Alves Silva
António Manuel Fernandes
Maria José Alves de Sá
Manuel Joaquim Barbosa Dias
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA (PSD) – Três eleitos
Helena Cristina Mendes Marques
Laurentino Viana Barbosa
Hélder António Alves Amorim
COLIGAÇÃO “A NOSSA VIANA” (CDS-PP/PPM) – Um eleito
Pedro Nunes de Oliveira Morais Meira
Junta de Freguesia
Presidente ( eleito em 1 de outubro ) - Fernando Manuel
Armada Garcez
Secretário - Joaquim Dantas Afonso Perre (1)
Tesoureiro - José Araújo Passos Silva (1)
Vogais Rosalina Maria de Freitas Rodrigues(1)
Anabela Lima Coelho Alves (1)
(1)
Conforme despacho do Presidente da Junta, de 7-112017 – (Ver na Pág. 2)

A Junta de Freguesia deseja a todos os Darquenses Boas Festas e Feliz Ano de 2018
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Acontecimentos políticos de Darque depois de 1 de outubro
de 2017 e formação da Junta de Freguesia
“DESPACHO
Considerando que:
1. No dia 1 de outubro de 2017 tiveram lugar as Eleições
para os órgãos das Autarquias Locais que, relativamente a
esta Freguesia, tiveram como resultado a eleição do cabeça
de lista do PS e mais quatro eleitos pela mesma lista (ou seja,
um total de cinco eleitos), de quatro eleitos pela lista da CDU,
três eleitos pela lista do PSD e um eleito pela lista CDS-PP/
PPM – A Nossa Viana;
2. Nas freguesias com mais de 150 eleitores – como é
o caso – o Presidente da Junta de Freguesia é o cidadão
que encabeçar a lista mais votada na eleição para a Assembleia de Freguesia, nos termos do artigo 24º, nº. 1 da Lei nº.
169/99, de 18 de Setembro, na redação actual, ou seja, e no
caso concreto, o signatário;
3. No dia 21 de outubro de 2017 teve lugar a instalação
da Assembleia de Freguesia, tendo-se seguido nesse mesmo
dia a tentativa de eleição dos vogais da Junta de Freguesia
de entre os membros da Assembleia de Freguesia, mediante
proposta do Presidente da Junta, nos termos do artigo 24º
do citado diploma legal;
4. Depois de três tentativas frustradas de eleição das listas apresentadas pelo Presidente da Junta, foi a Assembleia
suspensa, tendo continuado no passado dia 4 de novembro
de 2017, onde se verificaram mais duas tentativas de eleição
dos vogais da Junta de Freguesia, que se vieram a revelar
infrutíferas em função dos 6 votos a favor, do PS e do CDSPP/PPM – A Nossa Viana, e dos 7 votos contra, da CDU e do
PSD, de acordo com as declarações prestadas pelos mesmos no âmbito das duas sessões da Assembleia;
5. Previamente à reunião da Assembleia de Freguesia, o
signatário teve reuniões com aquelas forças políticas no sentido de tentar resolver o impasse, as quais, conforme se vê
pelo resultado das votações que se registaram, se revelaram
de todo infrutíferas. Nas reuniões realizadas o signatário declarou que os eleitos do seu Partido, o PS, estariam dispostos
a votar favoravelmente uma Mesa da Assembleia presidida
por um eleito das outras forças políticas, na condição de
estas aceitarem construir uma plataforma de entendimento
programático com o PS e votar favoravelmente uma Junta
da escolha do Presidente, como está previsto na lei, o que
igualmente não foi aceite;
6. Foi, pois, encerrada a Assembleia que decorreu durante
aquelas duas sessões, verificando-se uma situação de total
bloqueio de funcionamento normal da Junta de Freguesia,
com a impossibilidade de funcionamento deste órgão executivo da Freguesia em termos de absoluta normalidade, com
o que se vê o mesmo órgão sem vogais eleitos e, consequentemente, impossibilitado de exercer as suas importantes
competências e se vê o signatário impedido, inclusivamente,

de proceder à prática dos atos mais básicos, como sejam o
mero pagamento das mais variadas despesas (com o pessoal, em execução de contratos anteriormente celebrados
e a produzir os seus efeitos normais, etc.) que impliquem a
emissão de cheques ou transferências bancárias, actos que
exigem a assinatura de dois membros da Junta de Freguesia,
sendo um obrigatoriamente o Tesoureiro, que neste momento, por força do bloqueio verificado, não se encontra eleito;
7. A normalidade democrática que deve existir após a realização de umas Eleições igualmente democráticas, não se
compadece com situações de bloqueio absoluto que impliquem o não exercício das competências definidas por lei para
os órgãos da Freguesia, nem com a descontinuidade dos
serviços pelos mesmos prestados, tanto mais que os seus
órgãos e agentes não podem deixar de estar ao serviço das
populações e do interesse público, nos termos dos artigos
235º e 266º da Constituição da República Portuguesa e 4º do
Anexo I à Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro;
8. Perante o indesejável quadro objetivamente existente,
verifica-se a necessidade imperiosa e da máxima urgência
em garantir o funcionamento do executivo da Freguesia em
termos da maior normalidade possível e de garantir a prestação de serviços à população sem quaisquer quebras ou
hiatos que possam representar para a mesma prejuízos nos
seus direitos e interesses legalmente protegidos;
9. Dispõe o artigo 80º da Lei nº. 169/99, citada, que “os titulares dos órgãos das autarquias locais servem pelo período
do mandato e mantêm-se em funções até serem legalmente
substituídos”.
Determino, sem prejuízo do meu empenho em conseguir
obter uma solução de maioria para a eleição dos vogais da
Junta de Freguesia de Darque, que os eleitos locais que abaixo se identificam e que faziam parte do anterior executivo da
Freguesia, continuem na qualidade de membros da Junta de
Freguesia, a exercer os seus mandatos até que possam ser
legalmente substituídos, os quais me coadjuvarão a partir da
presente data nesse órgão, nos termos que por mim vierem a
ser definidos dentro do quadro legal existente:
• Joaquim Dantas Afonso Perre;
• Rosalina Maria de Freitas Rodrigues;
• José Araújo Passos da Silva;
• Anabela Lima Coelho Alves.
Dê-se a publicidade devida em Edital e no sítio da Internet
da autarquia e notifique-se os membros eleitos da Assembleia de Freguesia de Darque.
Darque, 7 de Novembro de 2017.
O Presidente da Junta de Freguesia
Fernando Manuel Armada Garcez”
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Conclusão da primeira fase
Ligação viária entre as
do Forno de Cal
rotundas do akI e da A28/IC1 da escavação
do Cabedelo.
Visando a aquisição pela autarquia do Forno de Cal do
Cabedelo, em ruínas, foi realizada a 1ª fase da escavação
arqueológica desse forno, e das parcelas de terreno que o
envolvem.

Vencida a primeira fase dos trabalhos que esteve a cargo
da Junta de Freguesia, na qual se realizaram os trabalhos
preliminares, a construção dos muros de contenção, bem
como se efetuou a definição dos limites entre a zona pública destinada à construção do acesso e a zona privada, foi
iniciada a empreitada da ligação viária entre as rotundas do
AKI e da A28/IC1. Após uma espera de largos meses, foi adjudicada a empreitada, no valor de 680 mil euros, destinada à
construção da ligação.

Abertura de passagem
no Monte de Santoinho,
para prevenção de incêndios

Esta intervenção arqueológica foi autorizada pela Direção
Regional de Cultura do Norte.

Reperfilamento transversal
da Rua da Seca

Foi levada a cabo, tendo em vista a prevenção de incêndios, a limpeza de uma faixa no monte que rodeia o vasto
perímetro formado pela urbanização de Santoinho. Neste trabalho colaboraram proprietários confinantes com a urbanização.

Vencer a idade com saúde
A Junta de Freguesia, em colaboração com a Câmara
Municipal de Viana do Castelo, reiniciou o projecto “Vencer a
Idade com Saúde”, destinado a adultos com idades entre os
60 e os 80 anos. A iniciativa, destina-se ao aproveitamento
salutar dos tempos livres e de ócio, proporcionando-lhes o
acesso à atividade desportiva, melhorando e promovendo o
seu bem-estar.

Decorre a obra de Reperfilamento Transversal da Rua da
Seca, que se iniciou no decorrer do passado mês de agosto. O processo – promovido pela Junta de Freguesia - de
negociação amigável com os proprietários das parcelas de
terreno necessário ao alargamento da via, tem sido moroso.
Entretanto, decorre o processo da expropriação dos terrenos
da “Seca”, parcela essencial para o prosseguimento da obra.
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Obra da instalação do acesso
pedonal do adro da capela de
S. Brás à Rua de S. Brás

Prosseguiu a obra da instalação do acesso pedonal do
adro da Capela de S. Brás à Rua de S. Brás, bem como a
obra de requalificação do adro e da zona de acesso viário
proveniente da EN13. Após o licenciamento de utilização da
grande superfície “Continente, Bom dia”, cuja obra está concluída, passou a domínio público.

Envolvente do cemitério

Estão em fase de conclusão as obras da envolvente do
Cemitério. O parque de estacionamento que foi construído
no âmbito da obra permitiu, entre outros dias de grande movimento, que no dia 01 de novembro os darquenses que por
devoção foram cumprir os seus rituais, esgotassem o espaço
e pudessem desfrutar das cerimónias alusivas ao dia, sem
atropelos nem preocupações. A capacidade do parque é de
200 viaturas. Foi um dia onde a requalificação de Darque se
mostrou a todos que celebraram a vida homenageando a
morte.

Já visitou o nosso sítio na internet? www.jf-darque.pt
Ficha Técnica
Propriedade: Junta de Freguesia de Darque
Diretor : Fernando Manuel Almeida Garcez

Morada: Rua António Alves “Artista”, Entrada 6 Endereço eletrónico (e-mail): jf-darque@mail.
Número de exemplares: 3.000
Darque • 4935-085 Viana do Castelo
telepac.pt
Número de Registo de Depósito Legal:
Tel. 258 321 150 - Fax. 258 333 980
Composição e Impressão: Mediadesign 2, Lda 305708/10
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Requalificação do Centro
Histórico de Darque

Requalificação do espaço
público do Lugar da Areia

Prosseguem as obras de Requalificação do Centro Histórico de Darque. A obra, vinda do Cais Velho, chegou ao cimo
da Rua Manuel Espregueira, na realização das redes de água
pluvial e de saneamento. Entretanto, iniciaram-se os trabalhos de instalação das restantes infraestruturas. A obra será
suspensa no período de Festas de Natal e Ano Novo. Recomeçará no início do ano, pelo Cais Velho, com a construção
das pavimentações. No âmbito da obra realizar-se-á o arranjo da zona do Cais Velho. A Junta de Freguesia tem mediado as reclamações dos moradores que circunstancialmente
apresentam prejuízos nas suas propriedades decorrentes do
avanço das obras.

Decorrem as obras da “Requalificação do Espaço Público
do Lugar da Areia“ na envolvente da Escola Básica e Jardim
de Infância Zaida Garcez, com o reperfilamento da Rua Sebastião Cunha e Rua Nossa Senhora da Conceição, com o
descongestionamento de alguns dos seus estrangulamentos,
concretamente no acompanhamento do perímetro da Escola
Zaida Garcez. Os trabalhos avançam na instalação da rede
elétrica, bem como da construção de um troço estruturante
de águas pluviais e, ainda, na colocação de passeios e definição das suas áreas verdes.

Alargamento da Rua do Poço
Preparação do alargamento da Rua do Poço tendo
em vista a implementação da
expansão da rede de transportes públicos que servem
Darque, concretamente para
o Centro Histórico da freguesia. Bem como para a
construção de um dispositivo
de pavimento que quebre a
velocidade na passagem de
viaturas por este arruamento.
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Plano de Actividades e Orçamento
Foi aprovada pela Junta a Proposta do Plano de Atividades e do Orçamento para o ano de 2018.
Esta proposta foi aprovada pela Assembleia de Freguesia em 21-12-2017.
Na apresentação da proposta consta o seguinte:
“A presente proposta tem em conta a forte dinâmica que
foi introduzida nos últimos anos no desenvolvimento da Vila.
Assim, com a obra que desenvolvemos e com as iniciativas
que já projetamos, pretendemos despertar e reforçar o orgulho dos darquenses na sua terra e nas suas gentes.
Com este Plano ao longo dos próximos anos Darque será
beneficiada com a requalificação, reabilitação, regeneração
urbana e ambiental através da qualificação do espaço público, requalificação de equipamentos e promoção da habitação, através da implementação dos projectos que, no âmbito
do PEDU – Plano de Desenvolvimento Urbano estão em vias
de ser aprovados, nos que estão em concurso público e nos
que já estão adjudicados. Pelo que, para esse efeito foram
reconhecidos e aprovados investimentos no Portugal 2020
e no Norte 2020 que permitem realizar nos próximos anos
fortes investimentos na reabilitação da nossa área urbana.
Salienta-se a grande relevância dos projetos referidos para
o desenvolvimento e requalificação da nossa freguesia a que
acresce a intervenção complementar – 2ª.Fase - que a Polis
Litoral Norte realizará no núcleo do Cabedelo.
Estes investimentos proporcionam, de imediato, que se
realizem as obras de requalificação do Centro Histórico, da
ampliação do Cemitério, da requalificação da SIRD-Sociedade de Instrução e Recreio Darquense, da criação do “Corredor Verde” com a requalificação dos espaços públicos da
Quinta da Bouça, da construção da ciclovia de ligação do
Cabedelo ao Sapal de S. Lourenço/início da Av. do Cabedelo,

da ligação viária da Quinta da Bouça à Cidade Nova.
Por último, asseguramos que o alargamento do Cemitério
da Freguesia, a limpeza urbana e a conservação das áreas
verdes, vão constituir a grande prioridade do investimento
proposto.
Para além da construção da obra física e sendo a Junta
de Freguesia o poder mais próximo dos cidadãos, procurarse-á dar, também, respostas imediatas quer no domínio social, quer no domínio cultural e desportivo, quer nas outras
valências onde a proximidade do poder se deve exercer para
dar cumprimento ao compromisso que aqui assumimos com
todos os darquenses.”

A Proposta do Orçamento aprovada implica
(valores em euros)
RECEITAS
Correntes ............. 316 380,49
De Capital ............ 360 050,00
Outras (exceto SGA).... 500,00
Total ................. 676 930,49
DESPESAS
Correntes ......... 315 880,49
De Capital ........ 361 050,00
Total ................. 676 930,49

É bom saber que ainda há desejos
que podemos tornar realidade
Foi lançado um apelo à solidariedade e ao envolvimento de todos os portugueses, para que ajudassem quem
se encontra em situação de carência
alimentar. Muitas e muitos foram os
darquenses que se voluntariaram para
oferecer o seu tempo e esforço na ação
de recolha que nos dias 1, 2 e 3 de dezembro decorreram nas grandes superfícies de Darque.
A Junta de Freguesia de Darque colaborou nas ações efectuando o intenso
trabalho de logística na recolha e transporte dos bens angariados até ao armazém comum do Banco Alimentar Contra
a Fome de Viana do Castelo. Assim, a
generosidade e solidariedade das e dos
darquenses vai contribuir para que muitas pessoas necessitadas tenham um
Natal digno à roda de uma mesa.
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Festas de Natal das Escolas

Festa de Natal na Cidade Nova
A Junta de Freguesia colaborou com a Associação de
Moradores e Comerciantes da Cidade Nova na realização do
tradicional magusto e da iluminação de Natal, proporcionando apoio logístico e pecuniário.
Esta Associação levou a cabo um evento no dia 23 de dezembro, a vinda do Pai Natal de charrete à Cidade Nova com
ofertas de chocolates e balões e aulas de dança livre.

Pela Casa das Artes

Realizaram-se as festas de natal das Escolas Básicas e
Jardins de Infância de Darque, no Cabedelo, Zaida Garcez e
Sra da Oliveira. Na SIRD esteve em peso a Escola da Senhora
da Oliveira. As restantes optaram por efectuar as suas festas
nas suas instalações.
Todas as iniciativas tiveram a presença de imensos Pais e
Mães interessadas em presenciar as participações dos seus
filhos. Assim é a escola pública com professoras e professores que se transcendem e fazem com que a escola, a sua
escola, seja a melhor para as suas alunas e seus alunos. E
foram dezenas e dezenas de crianças que em entusiasmo total esperaram as sonhadas prendas que um vetusto Pai Natal
carregava puxado por um distinto cavalo preto.

(continuação da página 8)

Conjuntamente com o CLDS 3G Viana Sul, a Junta de
Freguesia está a preparar a exposição da “Vinha ao Vinho”
onde, também, terá o apoio da Comissão de Vitivinicultura da
Região Norte.
O certame decorrerá na Casa das Artes e a abertura ocorrerá durante o próximo mês de Janeiro.
No dia
da inauguração da
exposição
decorrerá
uma Tertúlia subordinada ao
tema da
Vinha e do
Vinho que
será
dinamizada
por dois
distintos
professores do Politécnico
de Viana
do Castelo.

Salvador Vieira

a manhã ficasse firme na luz intensa. Na sua palete de cores,
a magenta faz parte das suas preferências.
Com as suas mãos de artista gostava, também, de podar
e de sentir o alicate a cortar a vide e de ouvir o seu soluço de
estalido antigo quando decepa o ramo.
Na escultura viveu fascinado por Rodin. Muitas vezes deslocava-se a Paris só para poder readmirar as suas obras. O
mesmo fez com a escultura “Sagrado Coração de Jesus”, de
Aleixo Queirós Ribeiro, de nítida influência rodiniana, que está
adossado à fachada principal do Templo de Santa Luzia; ou
com a estátua de João Álvares Fagundes, situada hoje junto
do navio Gil Eanes, da autoria do escultor vianense Joaquim

Barbosa.
Politicamente implicado na vida da comunidade darquense, foi autarca, como Membro da Assembleia de Freguesia,
exercendo a função de Presidente da mesma Assembleia de
Freguesia de Darque de 31 de julho de 1985 a 7 de janeiro
de 1986.
Em 2011 foi publicada a obra “SALVADOR VlElRA, TRAÇOS DO HOMEM E DO ARTISTA” (em português e inglês),
da autoria de Madalena Oliveira, em edição de Alert Life
Sciences Computing, que constitui uma excelente recolha de
informação sobre a obra do artista darquense.
Faleceu em 16 de outubro de 2017.
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Tome nota

Salvador Vieira

1 – Visite, na internet, o sítio da Junta de Freguesia:
www.jf-darque.pt. Neste site está aberto o acesso aos
livros “Darque, o outro lado da cidade” e “30º Aniversário da Elevação de Darque a Vila”. Estamos a chegar às
25.000 visitas ao site.
Dê sugestões. Comunique com a Junta através dele.
2 – 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 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 – Nestas férias, ofereça uma prenda de qualidade: o
livro “Darque, o outro lado da cidade de Viana do Castelo”, ed. da Junta de Freguesia de Darque. Consulte o livro
no site da Junta.
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 segundas-feiras, pelas 17h30 (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
Junta (http://www.jf-darque.org) um espaço onde qualquer pequeno comerciante com sede em Darque poderá
colocar 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 – Pagamento da conta da água
Continua a ser possível efectuar o pagamento das contas
dos Serviços Municipalizados na Junta de Freguesia.
8 – Registo de canídeos
Não se esqueça de fazer o registo obrigatório dos seus
cães na Junta de Freguesia.
9 – 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 depende da saúde do meio em
que vivemos.
10 – Feira de Darque
Realiza-se quinzenalmente. As próximas vão realizar-se
no mês e dia que se segue: janeiro: 7, 21; fevereiro: 4, 18;
março: 4, 18, 25; abril: 15, 29; maio: 13, 27; junho: 10, 24;
julho: 8, 22.

MANUEL SALVADOR GONÇALVES VIEIRA

Nasceu em 1937, em Darque. Foi discípulo em Viana do
Castelo do Mestre Carolino Ramos com quem iniciou, em
1955, a sua atividade artística (pintura, modelagem, etc.).
Em 1965 foi para Paris, onde exerceu a atividade de desenhador de arquitetura e frequentou a École Superieur de
Beaux-Arts. Em 1968 e 1969, na Casa de Portugal, em Paris,
participou em duas exposições de artistas portugueses, com
Bertino, Costa Camelo, Manuel Cargaleiro, Rodrigo Ferreira,
Aurélio Guerreiro e Henrique Silva.
Regressou a Portugal em 1970, enveredando pela função
docente que exerceu na Escola Secundária de Ponte de Lima e
na Escola Secundária de Santa Santa Maior, onde se reformou.
Participou em algumas exposições coletivas de arte: em
1981, na Exposição de arte Moderna, em Viana do Castelo; em 1983, na 2a Exposição de Artes Plásticas do Centro
Cultural do Alto Minho (de 17 a 31 de julho); em 1985, numa
exposição de homenagem ao cantor Zeca Afonso e na 4a Exposição de Artes Plásticas do Centro Cultural do Alto Minho
(de 13 a 28 de julho), no âmbito da qual foi galardoado com
o prémio José de Brito.
Com uma longa interrupção durante a década de 1990,
Salvador Vieira voltaria a marcar presença em eventos coletivos como a exposição de artistas vianenses que se realizou
em Braga, no âmbito do programa da Festa da Alegria de
2000 (de 7 a 9 de julho), promovida pela Direção Regional de
Braga do PCP; participou também nas exposições de “Arte
na Leira” de 2005, 2006 e 2007, promovidas pelo artista plástico Mário Rocha.
Foi ainda autor de brilhante e variada produção retratista e de importante obra escultórica em várias localidades,
designadamente em Ponte de
Lima, Castelo do Neiva e Vila
de Darque. Nesta Vila sobressaem duas criações generosamente doadas à sua terra: o
“Homem do Rio”, implantada na rotunda à entrada da Ponte
Eiffel, e o monumento evocativo de Óscar Monteiro, de quem
foi grande amigo, implantado no Cais Velho, inaugurado a 3
de julho de 2016.
Salvador Vieira tem uma forte ligação à comunidade darquense. Amante da Poesia, tem como referência Herberto
Hélder e na poesia francesa, Baudelaire.
Gostava de se perder na luz ténue do amanhecer até que
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