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Editorial
O importante e imprescindível contributo dos Darquenses
para o programa “A nossa causa é Darque”.
Nestes primeiros dez meses de trabalho, o Executivo da
Junta de Freguesia tem feito um trabalho diário incansável,
na resposta às mais variadas solicitações e necessidades da
população. Trabalho árduo, mas muito motivador, pois ao
longo destes meses foi crescendo na nossa Vila uma solidariedade e empenho da população, que juntamente com o
Executivo se tem empenhado em devolver aos darquenses e
visitantes a possibilidade de falarem e viverem Darque pelos
melhores motivos.
Falamos da colaboração com o Executivo, de muitos moradores, na limpeza e manutenção de canteiros e áreas verdes.
Falamos da colaboração de vários voluntários em ações
como foram a limpeza do espaço envolvente à escola e jardim
de infância da Sra. da Oliveira, a limpeza dos canteiros na Cidade Nova, a limpeza do Caramanchão e área envolvente, a
limpeza do rio de lavar do Rio Covo e a área envolvente, a
manutenção de mobiliário urbano (mesas e bancos de madeira).
Falamos do renascer da Serração da Velha e do Sto. António da Fontinha.
Falamos do surgir de novos eventos como o SunSet Lima
River 2019 e o Siga Pro Arraial.

Falamos da comemoração do Dia
Mundial da Criança e do 33º aniversário de elevação de Darque a Vila.
Falamos do renascer do torneio de futebol inter-lugares.
Falamos dos eventos promovidos pelo centro paroquial
de promoção social e cultural de Darque tendo como objetivo angariação de fundos para ajudar a melhorar as condições
do Lar.
Falamos da confirmação que é já o Arraial Popular da Cidade Nova, das Festas da Sra. das Areias e Sr. da Saúde, S.
Sebastião e Sra. da Oliveira.
Tal como referimos no nosso programa, entendemos ser
esta a melhor forma de aproximar a autarquia dos Darquenses, das instituições e associações, sejam elas com cariz social,
cultural, recreativo ou desportivo.
Continuaremos a trilhar este caminho, certos de que o envolvimento dos darquenses será cada vez mais e maior, envolvimento esse muito importante e necessário para ajudar a ultrapassar as adversidades que sabemos que vamos encontrar.
A todos os nossos sinceros agradecimentos.
O vosso presidente
Augusto Silva

Nas nossas escolas
Em estreita colaboração com as escolas de Darque
e associações de pais, a Junta de Freguesia colaborou
em várias actividades inseridas no calendário lectivo ao
longo de 2018/2019, nomeadamente:
– Halloween – dia das bruxas;
– Desfile da festa dos Reis;
– Desfile do Carnaval;
– Dia aberto na escola do Cabedelo;
– Feira renascentista (Monte da Ola);
– Mural da escola Zaida Garcez;
– Espectáculo Musical Grease – no âmbito do projecto, “vencer o coração”;
– Limpeza da área exterior da escola Sr.ª das Oliveiras, manutenção de jardins e mobiliário exterior, em

colaboração com professores, funcionários, pais e elementos do executivo;
– Abate de árvores doentes na escola do Cabedelo;
– Substituição completa dos estores da escola EB1
Sra das Oliveiras;
– Substituição total do piso de uma das salas e substituição do rodapé noutra na escola EB1 e JI do Cabedelo;
– Pequenas reparações, prontamente efectuadas por
membros do executivo ou empresas, sempre que pedidas pelas escolas.
Estes são apenas alguns exemplos da colaboração
possível, mas muito determinada entre o executivo da
Junta de Freguesia e a comunidade escolar darquense.
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Parques Infantis
Actualmente Darque dispõe de apenas um parque
infantil público em funcionamento, quando no passado chegaram a ser sete. Dada a reconhecida falta destes
equipamentos, o actual executivo da Junta de Freguesia
tinha planeado no início deste ano, orçamentar a construção de um novo parque infantil na nossa Vila, continuando a fazer a manutenção e reparações no parque
existente em frente à escola da Senhoras das Oliveiras.
Contudo,
as normas
de segurança para estes
equipamentos, em vigor
há mais de 21
anos através
do Dec. Lei
379/97, alterado em 2009 e 2015, estabeleciam já na altura, as
condições mínimas de segurança a observar na implantação e construção de parques infantis. Por exemplo,
uma das medidas de segurança consistia (e consiste),
na implementação de soluções técnicas de acalmia de
trânsito de veículos junto às escolas, nomeadamente a
colocação de “lombas”, rejeitadas pelos anteriores executivos com o argumento de que eram proibidas, tal
como consta nas actas da assembleia de freguesia.
Tendo em conta o cumprimento da Lei, o executivo solicitou aos serviços técnicos da Câmara Munici-

pal uma vistoria
ao parque infantil
da Senhora das
Oliveiras, tendose concluído que,
entre outras intervenções, era necessário proceder
à substituição do
piso, sob pena da
autarquia poder
vir a ser autuada
pela ASAE. Por esta razão e caso a Câmara Municipal
não colabore com a Junta de Freguesia, a construção
do novo parque infantil ficará sem efeito para este ano,
uma vez que parte
da verba prevista
para a sua construção terá que ser aplicada na recuperação
do parque existente.
Nota: O parque
foi construído em
2013. Assim sendo,
tinha que cumprir
todos os requisitos de
conformidade, obrigatórios desde 1997.

Obras por iniciativa da Junta de Freguesia
Após a reunião solicitada às Infraestruturas de Portugal no passado mês de janeiro, onde se abordaram assuntos relacionados como as acessibilidades ao interior
da freguesia, tais como o alargamento da “ponte seca”
junto à antiga farmácia e a construção de uma rotunda
no fatídico cruzamento do Bairro de Fomento, fomos
informados que estas obras são perfeitamente possíveis desde que haja vontade política por parte do município e mediante apresentação do recenseamento de
tráfego neste cruzamento.
Na reunião abordou-se também a necessidade de
reparação do passeio na Av.ª Carteado Mena (EN 13)
no sentido ascendente, entre a curva das magnólias
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e a curva da
antiga farmácia. Esta obra
já concluída,
contemplou
ainda a correcção e alargamento do
passeio junto
à paragem do
autocarro, tornando possível a passagem
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Obras por iniciativa
da Junta de Freguesia
de um carrinho
de bébé ou de
uma cadeira de
rodas neste local.
Corrigiu-se uma
situação que perdurava há vários
anos pelo que, os
peões tendo mais
espaço, circulam
agora com maior
segurança.
No
âmbito
desta intervenção, conseguiu-se
também a reparação do passeio junto à SIRD, a qual
não estava prevista pelas Infraestruturas de Portugal,
mas possível devido à insistência do actual executivo da
Junta de Freguesia.
Foram
ainda colocadas várias
grelhas em
falta nas sarjetas, facto
este que, sendo do conhecimento do anterior executivo nunca foi solucionado,
apesar de várias vezes alertado nas reuniões da assembleia de freguesia.
Para concluir, pedimos que o rebaixamento do passeio fosse prolongado no início da rua da Sardoeira, de
modo a que agora se possa alargar a entrada desta rua
junto à EN13. A obra de regularização do piso no início desta rua
já está adjudicada desde junho,
contudo
aguardamos
a disponibilidade do
empreiteiro
para que a
mesma se
inicie.

Rua Maurício Teixeira
A Rua Maurício Teixeira foi aberta ao trânsito, apesar da obra não estar totalmente concluída. Este executivo entendeu proceder à sua abertura tendo em conta
os benefícios proporcionados à circulação de veículos
e não só, uma vez que a parte antiga da Vila apresenta constrangimentos à circulação automóvel há muito
tempo identificados.

Nesta rua, ainda decorrem os trabalhos de beneficiação dos muros e construção de rampas de acesso
nas propriedades dos darquenses que cederam terreno, para que o alargamento da mesma fosse possível,
tendo-se iniciado também a fase de seleção para posterior adjudicação dos portões contratualizados pelo
anterior executivo.
Foi decidido por este executivo, que a rua irá ter
um sentido único, a partir da rua da Ribeira para a rua
Manuel Espregueira. No entanto, provisoriamente,
enquanto a sinalização solicitada à Câmara Municipal
não for colocada, a circulação automóvel far-se-á nos
dois sentidos.

Rua 25 de Abril
Tendo em conta a melhoria da circulação automóvel e sobretudo os benefícios em termos de segurança para peões, a Junta de Freguesia em colaboração
com os moradores do conhecido “prédio do Moreira”,
efectuou uma reentrância no muro onde habitualmente estavam os
contentores de
resíduos. Deste
modo, melhorou-se a circulação e com os
contentores devidamente arrumados todos ficamos a ganhar.
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Recuperação de património histórico
A identidade de Darque também passa pelo seu património. Dentro daquilo que nos é permitido fazer,
não deixaremos de preservar e cuidar aquilo que nos
deixaram.

Monte Galeão e outra jornada no velhinho Rio Côvo
no lugar das Bouças.

Tanque do Caramanchão, no sopé do Monte Galeão, após limpeza.

Tanque do Caramanchão, no sopé do Monte Galeão, antes e durante
a operação de limpeza.

Tanques de lavagem de roupa no Rio Côvo, antes e depois da limpeza.

Já o fizemos no passado, mas voltamos agora a fazê-lo cientes das potencialidades que certos locais da
nossa Vila possuem, em termos de lazer e do que um
dia poderão representar em termos turísticos. Começamos por desbravar o desleixo e o abandono com uma
jornada de voluntariado no “caramanchão”, no sopé do
4
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Bairros Sociais
das necessidades da população. Estamos certos, de que
o contributo da junta de freguesia seria altamente positivo, pois, melhor que ninguém conhecemos os problemas que carecem de resolução urgente na nossa Vila.
As queixas que temos recebido por parte de alguns
moradores, têm-nos dado razão e o tempo dirá. Uma
vez concluídas estas empreitadas dos arranjos exteriores, esperamos que se iniciem urgentemente as obras
previstas para as habitações a cargo do IHRU, as quais
já foram anunciadas há mais de dois anos.

Mobiliário urbano

Estão a decorrer obras de remodelação das áreas exteriores do bairro social 3 de julho, no lugar da areia e
no bairro do IHRU-Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, próximo da sede da Junta de Freguesia.
Estas obras a cargo da Câmara Municipal, sendo
positivas e bem-vindas para melhoria da qualidade de
vida de moradores, bem como melhorar a imagem de
Darque, foram iniciadas sem que o actual executivo da
Junta de Freguesia tivesse oportunidade de se pronunciar ou apresentar sugestões que fossem ao encontro

Continua a recuperação de algum mobiliário urbano degradado em vários locais da freguesia, nomeadamente bancos e mesas,
sendo que
alguns tiveram mesmo que ser
substituídos.

Cemitério
Após a assembleia de freguesia realizada no mês de
Abril e a pedido de muitos darquenses, a Junta de Freguesia decidiu solicitar à Câmara Municipal pequenas
alterações ao projecto inicial do cemitério. Projecto no
qual esta Junta não teve qualquer participação. As alterações então pedidas, não implicam nenhuma reformulação do projecto, mas apenas alterações de pormenor
relacionadas com demolição dos gavetões. O executivo
da Junta considera desnecessário demolir a totalidade
dos gavetões, tendo proposto, apenas a demolição de
uma pequena parte dos mesmos, aproveitando-se as paredes pelo lado norte para embelezamento com obras
de arte. Para o efeito, foram até apresentadas ideias aos
técnicos da Câmara que se reuniram com o executivo.
Estamos informados que as alterações ao projecto já
estão concluídas há alguns meses, aguardando-se apenas a comunicação ao executivo por parte do Sr. Presidente da Câmara.
5
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Eventos populares na freguesia
Serração da Velha

Parece terem regressado em força iniciativas populares que há muito tempo não se realizavam em Darque.
Há até quem diga que Darque está a renascer. Chamado a colaborar, o executivo da Junta de Freguesia fê-lo
com grande satisfação, disponibilizando meios logísticos, pecuniários e muita boa vontade. Outra coisa não
era de esperar. Assim os darquenses viveram momentos de festa e alegria em diferentes locais da nossa Vila.

Reviveram a tradição do cortejo da Serração da
Velha onde marcaram presença inúmeros figurantes,
sempre aplaudidos por centenas de pessoas que se arrumavam pelas ruas estreitas do Darque antigo, despedindo-se da velhinha “tia Fernanda Lima” que, diga-se
em abono da verdade, não os esqueceu na hora do testamento.

Santo António “da fontinha”

Os darquenses voltaram a festejar o Santo António
“da fontinha”, marcando presença num espectacular
arraial à nossa moda, onde não faltaram as bifanas, o
caldo verde, as deliciosas sardinhas assadas pelo “fitas”,
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as bebidas na tasca da “tia Lurdes”, o desfile de marchas da Associação dos Reformados e da Associação
de Moradores e Comerciantes da Cidade Nova e ainda
um concerto musical com Luís Novais. Mas a surpresa
do dia, seria protagonizada por um jovem casal de noivos que amavelmente acedeu a participar na festa em
honra do santo casamenteiro. Foi dia de festa e o santo
agradeceu!
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Eventos populares na freguesia

daquela urbanização. A noite foi animada com um bonito desfile de marchas populares onde participaram
os “marchantes” da cidade nova e da associação de reformados. O arraial foi abrilhantado pelos Amigos da
Concertina de Vila Fria, com um espectáculo de Hip
Hop dirigido por Luana Maia e complementado pela
atuação de Luís Novais. Como não podia deixar de ser,
não faltaram os tradicionais petiscos onde se destacaram as famosas “pataniscas à cidade nova”. A festa foi
rija e já deixou saudades!
Desenganem-se aqueles que dizem “isto já não é o
que era” pois, um nosso conterrâneo mostrou o que é
ser bairrista a sério. Imaginem-se numa rua de Alfama,
da Mouraria ou Bairro Alto nos santos populares, só
que agora em Darque a festejar o “famosíssimo” S. Pedro, do zeloso Zé Artur. Foi uma
comemoração em grande estilo, embora só
para amigos e vizinhos, com sardinha assada, caldo verde, pão e vinho sobre a mesa.
Há que lhe seguir o exemplo.

Lima River

Ainda decorria o arraial de St.º António e já um grupo de darquenses no qual predomina muita juventude,
teve a ideia de organizar um espectacular fim de tarde
“sunset” na margem esquerda do nosso rio Lima. Se

Marchas populares na “Cidade Nova”

E os darquenses continuaram em festa, mas agora na “cidade nova” com um
magnifico arraial popular organizado pela
Associação de Moradores e Comerciantes
7
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Eventos populares na freguesia
Centenas de pessoas puderam desfrutar
desta feliz iniciativa e até já querem que a mesma se repita em 2020. Assim, aos elementos
da organização caberá a responsabilidade de
dar continuidade ao êxito alcançado, tendo
agora em mãos a organização do 2º “Lima
River” na Vila de Darque, cujo sucesso, tudo
indica já está mais que garantido. Isto porque,
quem gosta vem, e quem ama vive a paixão…
de ser darquense.
bem pensaram melhor o fizeram, dando vida ao inovador “Lima River”, - assim se denominou aquele evento - que contou com a presença de dois DJ´s nossos
conterrâneos (DJ ZéZé Gonçalves e DUBROOT), a
quem coube a tarefa de animar a festa pela noite dentro, com o melhor som e um lindo festival de cor dos
holofotes. Foi um enorme desafio em termos de orga-

nização e logística que possibilitou aos darquenses e a
muitos que visitaram a nossa Vila, a oportunidade de
assistirem pela primeira vez em Darque, a um evento
desta natureza.
- “Eu passo todos os dias lá em cima na EN13 e não
fazia ideia disto aqui pá! Darque afinal tem muitas potencialidades”, - comentava um cidadão de meia idade
quando saía do evento, em conversa com um amigo.
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Torneio de futebol

No capítulo desportivo, um grupo de bons darquenses teve a ideia de voltar a organizar um torneio de futebol entre lugares, acontecimento que há muito não se
realizava em Darque. Os jogos decorreram no campo da
Associação Desportiva Darquense e foram disputados

de forma
renhida,
fazendo
jus ao espírito de
luta e à fibra dos darquenses. Os participantes não desaprenderam a arte e o jeito de dar uns toques na bola e
continuam a tratá-la por tu. Darque é isto, é especial e único em talentos, em bairrismo e capacidade de trabalho da sua gente, honrando o
legado que os antepassados nos deixaram.
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Eventos populares na freguesia
Arrarias do Centro Paroquial

O executivo da junta de freguesia, também contribuiu com apoio logístico e pecuniário na realização
de dois arraiais
organizados
pelo Centro Paroquial de Promoção Social
e Cultural de
Darque. O primeiro dos quais
teve lugar no
dia 28 de junho
nas instalações
do CPPSCD e
o outro no dia
10 de agosto na
Associação dos
Reformados,
ambos com vista à angariação de fundos para o lar de
idosos. Assim, todos quantos quiseram participar, puderam desfrutar de dois agradáveis dias de convívio.

Siga P’ró Arraial

Mas eis que os darquenses voltam a ter uma agradá-

vel surpresa! Os organizadores do “festival” Lima River, não satisfeitos com o êxito alcançado pelo Sunset
resolvem levar por diante a realização de mais um momento de convívio inesquecível. Desta vez, o evento
denominou-se de “Siga P’ró Arraial” e ao que tudo indica, quer um quer outro serão a imagem de marca para
2020. Não esqueçamos que, todos os grandes arraiais e
festivais começaram por ser pequenos até que um dia
atingiram dimensões impensáveis.

No “Siga P´ró Arraial”, além do espectáculo de som
e luz muitos darquenses e forasteiros tiveram oportunidade de conviver, ora petiscando e bailando, ora sentados à mesa a saborear o tradicional sarrabulho, as sardinhas assadas e o caldo verde, tudo bem regado porque
o ambiente era de festa. A localização e as condições
daquele espaço, são uma bênção da natureza que todos
os darquenses devem preservar. Foi mais uma grande
noite de convívio até às tantas, entre amigos e pessoas
que há muito não se viam. Entre os presentes, não faltavam aplausos e elogios à organização, incentivando-os
a repetir no próximo ano.
Agradecimento
O atual executivo da Junta de Freguesia de Darque,
agradece e saúda de uma forma muito especial todos
quantos contribuíram para a realização destes eventos
nos diferentes locais, em especial os organizadores. O
agradecimento é extensivo à Associação dos Reformados pela cedência das instalações e a todos quantos
marcaram presença, pois dessa forma estão a contribuir para a promoção da nossa terra, a Vila de Darque.
Continuem a contar com a colaboração deste executivo para iniciativas futuras.
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Acontecimentos dignos de destaque

O executivo da junta de Freguesia, colaborou e participou activamente em várias iniciativas e comemorações, de entre as quais destacamos:

– Caminhada Solidária a reverter para a Liga Portuguesa Contra o Cancro e VII Milha Urbana de Darque,
no dia 25 de abril;

– Comemoração do Dia Mundial da Criança. Procedeu-se à plantação de duas oliveiras com um grupo
de crianças e pais na parte da manhã, junto à Capela
com o mesmo nome, seguindo-se uma tarde de diversão com insufláveis, pinturas faciais, pintura de murais
10

e piquenique no parque de merendas da Associação de
Reformados;
– Comemoração do 33.º aniversário da elevação
de Darque a Vila, com actividades desportivas na Associação Desportiva Darquense (ADD) e passeio de
canoa pelos canais do
Rio Lima, proporcionado pelo Darque Kayak
Clube (DKC). No âmbito desta comemoração,
os darquenses puderam
assistir a uma peça de
teatro na Sociedade de
Instrução e Recreio Darquense (SIRD), intitulada “A guardiã de retretes”
levada à cena pelo grupo
À Margem.

Boletim Informativo da Junta de Freguesia de Darque

CDU
Acesso rodoviário ao Porto de Mar
Estudos realizados com a supervisão
dos executivos Camarários têm demonstrado que a Vila de Darque enfrenta vários
estrangulamentos nas suas acessibilidades,
bem como restrições à sua mobilidade.
O acesso rodoviário ao Porto de Mar
configura mais uma complicação para o
trânsito na Vila de Darque, como prova a
fotografia junta da direito e canto superior,
que contempla a implantação de uma rotunda na Avenida do Cabedelo. Do trânsito já intenso nos meses de verão, junta-se
todo o trânsito das freguesias vizinhas que
ficam com um acesso rápido à cidade. Agrava ainda mais esta via terminar em rotunda
encima da Avenida do Cabedelo e no Largo
da Sra. das Areias.
Assim, com o aumento do fluxo de trânsito na Ponte Eiffel esta será muito prejudicada, pois estará sujeita
a um maior desgaste.
Para evitar este fluxo de trânsito na ponte e na Avenida do Cabedelo, a CDU de Darque exige das Infraestruturas de Portugal e do Executivo Camarário a retira-

Fotografia com traçado da via de acesso ao Porto de Mar, rotunda na
zona industrial do Neiva e rotunda na zona do Cabedelo (junto da
Capela da Sra. das Areias).

da do pórtico do Neiva, bem como uma outra solução
alternativa à rotunda na zona do Cabedelo.

PS
A verdade não se pode apagar
Existe uma campanha, sinistra e perturbadora, que
visa apagar a boa gestão autárquica socialista de Darque mas a verdade não se pode apagar.
Com orgulho da obra desenvolvida, feita com empenho e resultante do constante diálogo e cooperação
com a Câmara Municipal, relembramos os grandes
trabalhos desenvolvidos nos últimos 5 anos da gestão
socialista da Junta de Freguesia de Darque:
Mobilidade
Acessos rodoviários ao Porto de Mar, 10M€;
Eletrificação Linha Minho (melhoria oferta/alternativa mobilidade Viana - Darque), 83M€;
Concessão Transportes Urbanos (+16km, com
mais frequências);
PART – Progª. Apoio Redução Tarifa, 222 mil€;
Compra da Casa do Freire e do Terreno do “Balinha”.
PEDU/ARU-Área de Reabilitação Urbana de Darque
Projectos para Investimentos totalizando 6,3M€;
Ciclovia Cabedelo, 495 mil€;
Requal.ªº Centro Histórico, alindamento do Cais
Velho, 994 mil€;
Requal.ªº envolvente Esc.ª Zaida Garcez, R. Senhora da Conceição e R. Sebastião Cunha, 471 mil€.
TOTAL, 1,96M €
Desenvolvimento Económico e Construção de
Equipamentos

ZAED-Zona Atividades Económicas/Feira, 700 mil€;
Acessos/expansão zona atividade económicas, ligação rotundas AKY/A28, 630 mil€;
Centro de Alto Rendimento de Surf, 1M€;
Centro de Canoagem, 1,4M€;
Aquisição da Quinta da Sobreira e Requalificação
envolvente do Cemitério, 783 mil€;
Equipamento Náutico no Cabedelo, 120 mil€;
Apoio eventos desportivos e actividades de clubes e
associações de Darque, 1M€;
Cantina da Escola Senhora da Oliveira, 400 mil€;
Cantina da Escola Dr. Carteado Mena;
Campo Sintético e iluminação do campo da ADD;
Polis Litoral-Requalificação Frente Ribeirinha do
Núcleo do Cabedelo, 1,6M€.
Resumo do Investimento em Darque, nos últimos 5
anos da governação socialista da Junta:
Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento
Básico, 500 mil€;
Coesão Territorial, 1,6M€;
PEDU/ARU, 1,96M€;
Polis Litoral Norte, 1,6M€;
DOSM- Depº de Obras Municipais, 3,8M€.
TOTAL, 10M € (mais, nos últimos 8 anos o GOPGrandes Opções do Plano dedicou à coesão territorial,
48M €, onde cerca de 21% foram aplicados em Darque).
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Informações úteis

Igreja paroquial

Compostagem: Os interessados em adquirir gratuitamente um compostor devem fazer o respectivo pedido aos SMSBVC através do telefone 258 806 900 ou
e-mail: geral@smsbvc.pt.
Mais informação no sítio da internet:
organicos.smsbvc.pt
Recolha de monos domésticos: Caso posssua mobiliário, sofás, frigorificos, etc, e se queira ver livre deles, ligue por favor para os SMSBVC através do telefone 258
806 900, a solicitar a sua recolha gratuita. NÃO SUJE
a nossa Vila!
CIAB - Tribunal Arbitral de Consumo
A solução para os seus conflitos de consumo.
Av. Rocha Paris, 103 - 4900-394 Viana do Castelo
Telefone 258 809 335 - E-mail: ciab.viana@cm-vianacastelo.pt
Endereços da Junta de Freguesia de Darque
Rua António Alves “Artista” – Darque
4935-085 Viana do Castelo
Telefone: 258 321 150.
Endereço electrónico: geral@jf-darque.com
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
Pagamento da conta da água
Pode efectuar o pagamento das contas dos Serviços
Municipalizados na Junta de Freguesia.
Registo de canídeos
Não se esqueça de fazer o registo obrigatório dos seus
cães na Junta de Freguesia.
Reuniões da Junta de Freguesia
Todas as terças-feiras, às 15h00.
Última do mês aberta ao público.
Feira quinzenal em Darque
Agosto: 4 e 18. Setembro: 1, 15 e 29. Outubro: 13 e 27.
Novembro: 10 e 24. Dezembro: 8, 15 e 22.
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.

O executivo participou dando apoio logístico na lavagem das escadas interiores da igreja paroquial, tendo
também contribuído com apoio pecuniário para obras
a efectuar no exterior.

Propriedade

Junta de Freguesia de Darque
Diretor

Augusto Manuel Alves Silva
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Morada

Festividades religiosas
No passado mês de agosto, tiveram lugar as tradicionais festas
religiosas em honra da Sr.ª das
Areias e também as do Sr.º da Saúde, S. Sebastião e Sr.ª das Oliveiras.
O ponto alto destas festividades
caracterizou-se pelas habituais
procissões, onde normalmente os
devotos seguem o andor da sua fé
acompanhando-o ao longo de todo
o percurso. O executivo da
junta de freguesia, contribuiu
com um apoio pecuniário e
marcou presença nestas festividades juntamente com outras autoridades locais.
Nota Importante

Revisão do PDM
Participação Pública
Na sequência de deliberação da Câmara Municipal
de Viana do Castelo, de 11 de julho de 2019, de iniciar
o processo de revisão do Plano Diretor Municipal, vai
decorrer entre o dia 10 e 30 de setembro de 2019 o
período de participação pública prévio, previsto no nº
2 do art.º 88 do Regime Jurídico dos Instrumentos de
Gestão Territorial.
A formulação de sugestões ou apresentação de informações sobre quaisquer questões que possam ser
consideradas no âmbito deste procedimento de revisão devem ser efetuadas através de formulário próprio
disponível no Serviço de Atendimento ao Munícipe,
podendo aí ser apresentadas ou enviadas para o endereço eletrónico “pdm@cm-viana-castelo.pt”, dentro do
prazo acima referido.
A PARTICIPAÇÃO DE TODOS
É MUITO IMPORTANTE!

Ficha Técnica
Endereço eletrónico (e-mail)

Rua António Alves “Artista”, Entrada 6
4935-085 Darque
Tel. 258 321 150 - Fax. 258 333 980

geral@jf-darque.com

Número de exemplares

3.500

Número de Registo de Depósito Legal

305708/10

Composição, impressão e acabamento

Mediadesign 2, Lda

