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DARQUE
Editorial

Caros Darquenses,
Apesar limitados pelas circunstâncias da pan-

demia, o Executivo da Junta de Freguesia da Vila 
de Darque nunca deixou de trabalhar e estar ao 
lado dos darquenses.

Fizemo-lo com enorme sentido de responsa-
bilidade, apoiando os mais vulneráveis e necessi-
tados, não só em questões básicas como a ida às 
compras, à farmácia, na deslocação ao Centro de 
Saúde, mas também na resolução online, de ques-
tões em várias repartições públicas - Finanças, Re-
gisto Civil, Segurança Social, IMT.

Mesmo sem o “posto do cidadão”, nunca foi ne-
gado o apoio a quem nos procurou.

Fizemo-lo com enorme dedicação e assim con-
tinuaremos, na mediação do Programa Alimentar 
de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POA-
PMC). Actualmente estamos a apoiar 280 pessoas.

E fizemo-lo também com gosto e dedicação nas 
repetidas ações de voluntariado, onde ao longo de 
vários sábados, muitos amigos de Darque, a quem 
aqui agradeço publicamente, colaboraram afinca-
damente na limpeza e recuperação de espaços em-
blemáticos da Nossa Vila, há muito abandonados. 

Assistimos recentemente ao início de duas em-
preitadas há muito esperadas na nossa freguesia, 
que são o alargamento do cemitério e a requalifi-
cação do espaço público da Quinta da Bouça. Se 
em relação à primeira obra o executivo foi ouvido, 
o mesmo já não aconteceu com a segunda, o que 
lamentamos profundamente. Apesar das várias 
insistências da Junta de Freguesia, é do conheci-

mento público que 
a Obra de Requalifi-
cação da Quinta da 
Bouça não contem-
pla a construção 
de uma Rotunda 
no cruzamento da 
EN13, com o bairro 
do IHRU / “Mar-
tins”.

Relembramos os Darquenses que, o Executivo 
da Junta chegou a reunir com responsáveis da IP 
- Infraestruturas de Portugal, que nos afirmaram 
que a rotunda neste local era perfeitamente viável, 
desde que houvesse vontade política por parte da 
Câmara Municipal. 

Assim, mais uma vez, em nome do Executivo 
e de centenas de darquenses, manifesto a minha 
total discordância com a solução adoptada, pois, 
este avultado investimento público não vai resol-
ver um grave problema de segurança rodoviária e 
Darque. 

Finalmente, saúdo todos os darquenses que 
têm respeitado as normas emanadas pela Direção 
Geral de Saúde, deixando uma saudação especial 
àqueles que fazendo parte de associações, institui-
ções e comissões de festas, se viram obrigados a 
cancelar as atividades devido à atual situação que 
vivemos.

Augusto Silva
Presidente da Junta
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No passado dia 17 de julho realizou-se nas instala-
ções da Junta de Freguesia, o acto público de consig-
nação da empreitada de requalificação da Quinta da 
Bouça. Nele participaram entre outros, o Sr. Presidente 
da Câmara Municipal, o Sr. Vereador responsável pelo 
Pelouro do Urbanismo e o representante do emprei-
teiro.  A este acto assistiram também os membros do 
Executivo da Junta e alguns elementos da Assembleia 
de Freguesia. Após a apresentação da empreitada, que 
esta Junta de freguesia apoia embora com reservas, 
seguiu-se um curto período de perguntas e respostas, 
no qual ficou expresso o descontentamento dos órgãos 
eleitos darquenses, pelo facto da obra não contemplar 
a tão necessária rotunda no cruzamento “do Martins 
Darque”. Local que como há muito se sabe constitui 
um problema para peões e automobilistas.   

Requalificação da Quinta da Bouça

Finalmente iniciou-se no passado dia 20 de Julho 
a obra de ampliação do cemitério. Situação que muito 
tem preocupado este executivo, mas que em breve dei-
xará de ser um problema para a Vila de Darque. Assim e 
de acordo com o contrato de comodato  assinado entre 
a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, prevê-se 
que a 1.ª fase de construção desta empreitada orçada 
em 335 mil euros esteja concluída no próximo mês de 
janeiro.  Ultrapassadas as dificuldades iniciais, o desa-
fio está ganho, a obra prossegue e todos ficam a ganhar. 
Já em relação à 2.ª fase de construção, não sendo tão 

urgente, não tem ainda data prevista para o seu início. 
Uma vez concluída esta 1.ª fase da obra, o proble-

ma do cemitério ficará resolvido para os tempos mais 
próximos. A título meramente informativo, este foi o 
primeiro e único projecto mostrado aos darquenses, 
apresentado e discutido publicamente em reunião 
da Assembleia de Freguesia. Foi concluído em pleno 
mandato do actual executivo, mais precisamente em 
julho de 2019 e posteriormente posto a concurso pú-
blico, razão pela qual, se compreenda, que nesta data 
ainda não tenhamos “a chave na mão”.

Cemitério

Houve ainda oportunidade para manifestarmos o 
nosso desagrado, pelo facto das obras que se fazem em 
Darque, e esta incluída, serem decididas sem o conhe-
cimento dos Órgãos democraticamente eleitos pelos 
darquenses. São estes órgãos, os que melhor do que 
ninguém conhecem os verdadeiros problemas da nos-
sa Vila e era com eles, que as decisões deviam ser to-
madas. Demos como exemplo, o futuro atravessamen-
to da linha férrea na antiga PN do cemitério, no qual 
sabemos ser possível a circulação rodoviária. 

Sobre este atravessamento, o Sr. Presidente da Câ-
mara mostrou-se disponível para nos receber durante 
o mês de setembro, o que esperamos se venha a con-
cretizar, adiantando-nos que, se houver aquela possi-
bilidade está receptivo para analisar a nossa pretensão.

Covid-19
A Direção-Geral da Saúde (DGS) assinalou o Dia Mundial 

da Literacia, que se comemorou no passado dia 8 de setembro, 
com o lançamento do manual “Literacia em Saúde e a CO-
VID-19: Plano, Prática e Desafios”.

Para descarregar o documento vá a: https://www.dgs.pt/
documentos-e-publicacoes/literacia-em-saude-e-a-covid-
19-plano-pratica-e-desafios-pdf.aspx Fonte: DGS
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No âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Flo-
resta contra incêndios, o Dec. Lei 124/2006 (após 
várias alterações) deu origem ao Dec. Lei 114/2011, 
que preconiza normas a observar em equipamentos 
de recreio inseridos em espaço rural, homologadas 
pelo Despacho 3209/2014 de 26 de fevereiro e apro-
vadas em regulamento próprio através do Despacho 
5802/2014, de 2 de maio, do Ministério do Mar e da 
Agricultura.

Resumindo, o ICNF - Instituto de Conservação da 
Natureza e Florestas definiu especificações  técnicas a 

observar na instala-
ção e funcionamen-
to de equipamentos 
florestais de recreio, 
nomeadamente os 
que permitam a re-
alização de piqueni-
ques e a confecção de 
alimentos em espaço 
rural/florestal. Mui-
to embora o parque 
de merendas dos re-
formados não se en-
contre num espaço rural/florestal propriamente dito, a 
isso está equiparado em termos de legislação, pelo que, 
foi necessário proceder ao licenciamento, que devia ter 
sido feito pela Junta de Freguesia entre 2014 e 2016. 
Como tal não aconteceu, o actual executivo da Junta de 
Freguesia, a pedido da Câmara Municipal para que se 
cumprisse uma exigência legal, elaborou e remeteu ao 
Gabinete Técnico Florestal do município a respectiva 
documentação técnica, com vista ao licenciamento do 
fogareiro da Associação de Reformados.

Licenciamento do fogareiro - Parque dos Reformados

Após a consignação da empreitada de Requalifica-
ção da Quinta da Bouça realizada em 17 de julho na 
sede da Junta de freguesia, como já tivemos oportuni-
dade de referir, o Sr. Presidente da Câmara disponibili-
zou-se para receber o executivo darquense e o Sr. Presi-
dente da Mesa da Assembleia de Freguesia, para que se 
discuta a solução proposta pela Junta de Freguesia para 
o atravessamento da via férrea. 

Nesse âmbito, os representantes dos Órgãos, Junta 
e Assembleia de Freguesia, solicitaram no passado dia 
em 6 de agosto ao Sr. presidente da Câmara Municipal, 
que nos indique uma data com vista à apresentação e 
análise de um dossier por nós preparado para o efeito. 

NOTA 1 : muito antes de decretado o início da 
construção da linha do Minho, há 148 anos (1872), 
já as vias de ligação entre os diferentes lugares da 
freguesia existiam. Portanto, foi a CP-Comboios de 
Portugal a “cortar” Darque ao comprido (1877-78) 
e não Darque a interferir com a CP, actual IP-Infraes-
truturas de Portugal. Dos oito atravessamentos da via 
férrea existentes e oficialmente reconhecidos em 1878, 
restam apenas quatro e as consequências do retroces-

so para a Vila de 
Darque são agora 
evidentes. 

NOTA 2 : 
aquando do fecho 
das PN da Igreja, 
Cemitério e “Goa”, 
nada na legisla-
ção existente à 
época obrigava ao 
seu encerramento, 
nem tão pouco a 
causa foi o fatídi-
co acidente. Este 
apenas foi o pre-
texto, pois como é 
sabido, o “plano” 
de encerramento estava previamente cozinhado nos 
bastidores. O que na altura se passou, foi uma vergo-
nhosa cedência camarária aos interesses da REFER, 
com a conivência da maioria socialista na Junta e na 
Assembleia de Freguesia de Darque.

Antiga passagem de nível do cemitério
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R e c e n t e m e n t e 
tivemos conheci-
mento que a praia 
do Cabedelo perdeu 
uma bandeira azul e 
a bandeira de praia 
para cidadãos com 
mobilidade reduzi-
da, atribuídas pela 
Agência Portuguesa 
do ambiente. Facto 
que nos causou mui-
ta admiração, dado 
o esforço desenvol-
vido pelas autorida-
des, pela Câmara Municipal e pela Junta de Freguesia, 
na manutenção das excelentes condições desta praia 
darquense. Algo terá prejudicado o estado habitual da 
praia, eventualmente factores externos, pelo que já so-
licitamos ao município informações sobre o que terá 
acontecido. Uma vez em posse de elementos concre-
tos, informaremos os darquenses.

Limpeza de ruas e caminhos
responder de forma cada vez mais satisfatória a um 
problema que a muitos preocupa, mas que, nunca será 
demais repetir, também a todos diz respeito. 

Na verdade, se muitos residentes apoiam e respei-
tam o trabalho desenvolvido pelos nossos colaborado-
res, outros há, felizmente poucos, que assim não fazem 
e ainda dificultam a sua difícil tarefa. Referimo-nos por 
exemplo, aos automóveis estacionados em locais onde 
previamente são anunciadas limpezas. Aos proprietá-
rios destes veículos, voltamos a lançar um apelo para 
sejam compreensivos, colaborem e facilitem a acção 
dos trabalhadores da junta de freguesia ou empresas 
por si contratadas. Darque está muito mais limpo, e 
melhor ficará se dentro das nossas possibilidades todos 
dermos bons exemplos de cidadania.

  Compreendemos o desagrado de certos morado-
res que se queixam de que a sua rua não foi limpa. Po-
rém, casos há, em que sendo possível fazê-lo podemos 
ser impedidos por uma qualquer circunstância. Não 
esqueçamos que a Junta de freguesia, já teve que pagar 
pinturas e vidros partidos em vários automóveis, razão 
pela qual, por vezes temos de ponderar a relação custo/
benefício.

Como vem sendo hábito, esta Junta de Freguesia 
dedica especial cuidado ao asseio e limpeza de ruas e 
espaços públicos. Assim têm prosseguido trabalhos 
por todos os lugares da freguesia, procurando-se cor-

Praia do Cabedelo - perde duas bandeiras
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Feirão de usados de Darque
Após uma curta interrupção do “feirão de usados” motivada pela desistência do 

seu promotor e tendo em conta o sucesso das anteriores edições, a Junta de freguesia 
meteu mãos à obra passando a assumir a sua realização.

Assim sendo e mais uma vez com a preciosa ajuda de amigos voluntários, reiniciou-
se aquele evento no passado dia 15 de agosto, estando garantida a sua continuidade no 
terceiro sábado de cada mês. 

Encontrando-
se sem cobertura 
e num estado de 
semi-abandono, 
este local foi re-
qualificado no 
início do Verão 
e mais uma vez 
com o contributo 
de amigos volun-
tários, metemos 
mãos à obra. As-
sim, uma vez que 
o piso era em ter-
ra batida, proce-

demos á pavimentação da zona coberta com piso pavê 
ladeado por lancil em betão, e colocamos uma nova 
cobertura em rede ráfia. 

Recuperamos velhas mesas, procedendo ao seu res-
tauro e tratamento com vista a prolongar a sua dura-
bilidade e colocamos um novo fogareiro em material 
cerâmico, gentilmente oferecido pela drogaria 2002.

Parque de merendas de Santoínho

Na tabela ao lado apresenta-se o programa anual de desinfestação anti ratos e 
anti baratas, com as datas previstas pelos Serviços Municipalizados de Viana do 
Castelo para acções de desinfestação em Darque, até junho de 2021. Os locais a in-
tervir serão aleatórios, em função das necessidades constatadas a cada momento.

Plano de desinfestação para 2020 – 2021 MÊS DIA

2020
agosto 5 e 19

outubro 7 e 21

2021
janeiro 6 e 20
março 3 e 17
junho 9 e 23
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Voluntariado

Continua em excelente forma o grupo de amigos e voluntários dedicados à causa darquense. Com um entu-
siasmo contagiante, é uma honra vê-los trabalhar com a sua Junta de freguesia. A cada lugar que vão, um novo 
amigo se junta e nunca trabalham a “seco”, pois não falta a água, o vinho e a broa, nem as afamadas pataniscas e 
outros saborosos petiscos, oferecidos pela boa gente da terra. Incansáveis, cada um com seu saber, com sua arte e 
engenho têm feito Darque melhor. Aqui está o resultado do seu trabalho! 
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Voluntariado
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Postura de trânsito

Em breve, a nossa Vila sofrerá ajustamentos no 
que à circulação rodoviária diz respeito. Se bem se 
recordam, há cerca de um ano informamos a popu-
lação darquense sobre a necessidade de se rever a 
postura de trânsito em todos os lugares da freguesia. 

Fizemo-lo, respeitando o compromisso assumido 
com os darquenses de que, sempre que estivéssemos 

perante assuntos importantes para Darque, disso 
lhes daríamos conhecimento e os convidaríamos a 
participar. Assim o fizemos, lançando o desafio para 
quem quisesse dar sugestões e alguns acharam por 
bem fazê-lo.

E fizemo-lo também porque, como Vila urbana 
que somos dada a sua dimensão, o número de habi-
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tantes, as valências, o edificado e a pouca largura de 
muitas ruas, a prevista circulação de um mini-auto-
carro a curto prazo pelo interior de Darque, a isso 
nos levou.

A nova postura terá maior impacto nos lugares 
das Bouças e Cais Novo, uma vez que algumas ruas 
passarão a ser de sentido único. A solução prevista, 

reduzirá de forma significativa os congestionamen-
tos de trânsito e facilitará as condições de estacio-
namento aos moradores e utentes das vias. Além do 
mais, teve-se em conta a necessidade de facilitar a 
circulação de veículos de emergência, em missão de 
socorro urgente.
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Atendendo a que a construção da Ecovia litoral, no 
Cabedelo, com cerca de 1,5 Km de extensão, não con-
templou qualquer tipo de equipamento para recolha 
de resíduos, a Junta de Freguesia instalou 2 conjuntos 
para recolha seletiva (ecopontos) e 2 equipamentos 

para recolha de dejetos caninos.
Apelamos a todos os utilizadores Ecovia para que, 

sempre que se justifique, utilizem os equipamentos, 
evitando deixar os resíduos espalhados ao longo do 
trajeto.

Ecopontos - recipientes para dejetos caninos

Não obstante terem sido instalados em vários 
locais da freguesia os recipientes para dejetos ca-
ninos, ainda há pessoas que optam por sair à rua 
com os seus animais esquecendo-se do respecti-
vo saco plástico.

Voltamos a apelar ao civismo, para que sobre-
tudo nos passeios e zonas verdes, locais muitas 
vezes frequentados por crianças, esses compor-
tamentos deixem de se verificar.

Donos de cães

A Junta de freguesia tem recebido várias re-
clamações nesse sentido. Referimos como exem-
plo, as queixas de três moradores do Cais Novo, 
aquando da reunião do executivo aberta ao pú-
blico, realizada no dia 24 de agosto na rua das 
Dálias. 

Relembramos, que estas situações infringem 
a Lei e são puníveis com coimas elevadas.

Mais um contributo para a me-
lhoria de circulação no Centro his-
tórico. Procedeu-se ao alinhamento 
da rua Américo Monteiro junto ao 
n.º 21, resultando daqui melhores 
condições de visibilidade e circula-
ção. A Junta de Freguesia agradece 
a cedência de terreno feita pelo Sr. 
Abel Ferraz e a sua participação ac-
tiva na execução dos trabalhos.

Rua Américo Monteiro
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Devido à situação 
de contingência resul-
tante da actual pande-
mia, a CAMINHADA 
SOLIDÁRIA a favor da Liga Portuguesa Contra o 
Cancro e da Liga Nacional Contra Fome, organi-
zada pela Junta de freguesia, decorreu em moldes 
diferentes do habitual. Aos participantes, foi pedi-
do que fizessem a sua caminhada em pequenos gru-
pos ou em família, fazendo o registo fotográfico da 

mesma como testemunho da sua participação. Esta 
iniciativa, contou mais uma vez com a importante 
colaboração do projecto Treino Específico, eviden-
ciando a dinâmica do seu responsável Telmo Sousa.

Actividades solidárias

Darque novamente em destaque. Telmo Sousa é o substituto de Gomes 
Ribeiro no Gabinete Técnico da Associação de Futebol de Viana do Caste-
lo. Este darquense dos sete costados, iniciou recentemente funções de Di-
rector Técnico Regional da FPF, após um longo percurso como atleta nos 
escalões regionais e nacionais. O Telmo, foi também treinador das camadas 
jovens do Sporting Clube de Portugal e fez parte da equipa técnica do Gil 
Vicente Futebol Clube, de Barcelos. 

Darquenses em destaque
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Tal como temos vindo a anunciar, o executivo delibe-
rou fazer cinco reuniões ordinárias ao ar livre, abertas ao 
público e descentralizadas em diferentes locais da nos-
sa Vila.  Isto porque entendemos, ser muito importante 
a participação e envolvimento da população darquen-
se na resolução dos problemas que Darque enfrenta.

E são muitos, por isso continuamos a contar com 
todos, a ouvir opiniões, novas ideias e a discutir a sua 
viabilidade. Juntos seremos mais fortes na defesa dos 
interesses da nossa Vila, tantas vezes ignorados e ou-
tras tantas desrespeitados.

Reuniões da Junta descentralizadas

algumas IPSS’s naturalmente mais vocacionadas para 
esta missão, se terem recusado a continuar a 2.ª fase do 
projecto POAPMC até final de 2022. 

Para além do PAOPMC e ainda em parceria com o 
Banco Alimentar, a Junta de freguesia distribuiu cer-
ca de 5,5 toneladas de alimentos a várias famílias dar-
quenses. Em simultâneo, continuamos também, a dar 
apoio pecuniário e em géneros alimentares ao Centro 
Social de Solidariedade Social de Darque. 

No âmbito do protocolo de colaboração estabe-
lecido com o Banco Alimentar e Segurança Social, a 
Junta de Freguesia está a apoiar mensalmente, desde 
fevereiro, famílias carenciadas de Darque e também 
de algumas freguesias da margem esquerda do Lima, 
num total de 280 pessoas. Este apoio surge depois de 

POAMC  - Programa Alimentar de Apoio a Pessoas Mais Carenciadas
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Parques infantis - Santoínho e Cais Novo

Continuando o trabalho de recuperação de mobiliário ur-
bano e outros equipamentos,  concluimos a beneficiação de 
dois pequenos parques infantis. Um tinha sido instalado pela 
associação de moradores e localiza-se no largo de Santoínho, 
junto à urbanização com o mesmo nome. Uma vez que a referida associação foi extinta, o equipamento ficou a 
cargo da Junta de Freguesia. O outro parque localiza-se no Cais Novo, com uma entrada pela rua das Margaridas 
e outra pela Travessa dos Antúrios. Durante muito tempo presumiu-se que este equipamento fosse de utilização 
exclusiva dos moradores da urbanização onde se encontra, porém o equipamento é público.

Na reunião da Câmara Municipal do passado dia 10 de se-
tembro, por proposta da vereadora da CDU, Cláudia Marinho, 
foi aprovado por unanimidade um voto de louvor aos atletas 
do Viana Garças Clube medalhados no anterior fim de semana, 
nos campeonatos nacionais de Canoagem. Tendo em conta que 
aquele clube tem um polo em Darque, o louvor será natural-
mente extensivo ao atleta darquense Sérgio Maciel.

Viana Garças Clube - voto de louvor
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Moradores de vários locais da freguesia, têm mos-
trado o seu descontentamento com o cheiro desagra-
dável, por vezes nauseabundo, libertado por aqueles 
contentores. A agravar a situação, constata-se o facto 
dos locais onde se encontram, estarem sujos devido 
a escorrências deixadas pelos camiões de recolha. Até 
este momento, tivemos queixas de moradores da Rua 

do Comércio, na Quinta da Bouça, e da Rua das Dálias 
e Rua dos Lilazes no Cais Novo.

A Junta de Freguesia já enviou algumas propostas 
aos Serviços Municipalizados para que os contentores 
sejam colocados noutros locais, estando a aguardar a 
realização de uma reunião para se avaliar a localização 
e a manutenção destes novos equipamentos.

Continuamos a receber reclamações de moradores 
em relação ao mau cheiro proveniente de duas sarjetas, 
uma localizada na Rua Manuel Espregueira em frente 

ao n.º 106 e outra na Rua Sacadura Ca-
bral junto ao n.º 147. 

Tal como temos dito a esses mora-
dores, sobre este assunto, a Junta de 
Freguesia de Darque apresentou várias 
reclamações junto da AdAM-Águas do 
Alto Minho e da Câmara Municipal, 
a última das quais no final do mês de 
agosto. 

Compreendemos o seu desconten-
tamento e continuaremos a diligenciar 
para que o problema se resolva de uma 
vez por todas, tanto mais que, tendo 
aquelas ruas sido intervencionadas 
aquando das obras no Centro Histórico, 

não se compreende como é que um problema destes 
possa estar a acontecer.

Sarjetas geram descontentamento

Contentores de resíduos orgânicos
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Requalificação da Quinta da Bouça
É com todo o entusiasmo 

e desejo de futuro que ve-
mos mais uma grande obra 
a ser feita em Darque. O Par-
tido Socialista assumiu um 
Compromisso Eleitoral com 
os Darquenses que foi prepa-
rado com rigor, com transpa-
rência, com determinação e 
ambição que a transforma-
ção de Darque exige. Esta 
importante requalificação da 
Quinta da Bouça (no valor de 2,4 milhões de euros) faz 
parte dessas propostas eleitorais, desse compromisso.

A que se juntam, entre outras, as obras da ampliação 
do Cemitério e da requalificação da envolvente do ape-
adeiro da Areia.

Para todos os que amam Darque, renovamos, assim, 
a esperança de terem uma terra melhor, que seja um 

bom local para viver e para sermos felizes.
Porque a dimensão ética tem de ser respeitada por 

todos, desafiamos a Junta de Freguesia comunista/so-
cial-democrata a apresentar os projetos – de que muito 
fala – das obras que vai realizar e a cumprir as suas pro-
messas eleitorais.

Porque na política há uma dimensão ética a respei-
tar, os socialistas de Darque respeitam-na!

Nota: O executivo da Junta de Freguesia disponibiliza o espaço de um quarto ou meia página, ás forças políticas com 
representação na Assembleia de Freguesia, para que estas possam exprimir as suas ideias. Os textos são da exclusiva responsa-
bilidade dos seus autores, pelo que o executivo autárquico declina toda e qualquer responsabilidade pelo conteúdo dos mesmos.

A mais elegante e mais frondosa avenida do conce-
lho de Viana, que dá acesso ao largo histórico da Sr.ª 
das Areias, à praia do Cabedelo e à habitação de cente-
nas de moradores, poderá ser transfigurada para sem-
pre, fruto, do quero posso e mando da Câmara Munici-
pal de Viana. Ali nasceu Darque.

Há cerca de três anos, uma delegação da CDU 
composta por darquenses, dirigentes concelhios e um 
deputado do Parlamento Europeu, reuniu-se com res-
ponsáveis do Porto de Mar no sentido de, entre outros 
assuntos, se inteirar sobre o acesso ao mesmo.

Naquela reunião, ficou a saber-se que as preocupa-
ções da CDU quanto à rotunda de acesso ao Porto de 
Mar faziam todo o sentido, pois, foi-nos dito LITE-
RALMENTE que, a solução da rotunda não foi a op-
ção pretendida pelos Portos do Norte.

Porém, assim não entendeu a Câmara Municipal e 
os socialistas de Darque que aplaudiram efusivamente 
esta péssima ideia do município. Já nós, que colocamos 

Dizemos NÃO, à rotunda na avenida do Cabedelo
o interesse dos darquenses acima de quaisquer outros, 
sempre quisemos uma solução digna para a tão bonita 
avenida do Cabedelo.  

E a solução passaria por uma coisa tão simples como 
(ainda que no mesmo local), a construção de uma obra 
de arte sobre a avenida do Cabedelo, passando à altura 
dos limites inferior e superior da copa das árvores, de 
forma a preservar a biodiversidade e a paisagem naque-
le local, tanto mais que, lá até existe uma pequena igreja 
centenária.

Mas eles… com total desprezo pela população es-
tão-se nas tintas para a democracia, “podem, querem e 
mandam” até na terra que a nós pertence.

Excerto, de carta de Darque a Viana em 1936
Para traz, malfazejos! 
Se vos quizerdes lamber com a vitória, negregados bár-

baros do norte! Haveis de conquistá-la, primeiro, na ponta 
das baionetas!

Artigo publicado no Jornal “A Aurora do Lima” 
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Compostagem: Os interessados em adquirir gratuita-
mente um compostor devem fazer o respectivo pedido 
aos SMVC através do telefone 258 248 100 ou e-mail: 
geral@smvc.pt.
Mais informação no sítio da internet: www.smvc.pt
Recolha de monos domésticos: Caso posssua mobili-
ário, sofás, frigorificos, etc, e queira ver-se livre deles, 
ligue por favor para os SMVC através do telefone 258 
248 100, 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-viana-
castelo.pt
Endereços da Junta de Freguesia de Darque
Rua António Alves “Artista”
4935-085 Darque
Telefone: 258 321 150 ou 912 245 326.
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
Registo de canídeos
Não se esqueça de fazer o registo obrigatório dos seus 
animais de companhia na Junta de Freguesia.
Reuniões da Junta de Freguesia
Todas as segundas-feiras, às 9h30.
Última do mês aberta ao público.
Feira quinzenal em Darque (em 2020, caso estejam 
reunidas as condições)
Setembro: 13 e 27. Outubro: 11 e 25. Novembro: 8 e 
22. Dezembro: 6, 13 e 20. Em 2021 - Janeiro: 3, 17 e 31.
Feirão de usados
No terceiro sábado de cada mês.
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.

Informações úteis

Propriedade
Junta de Freguesia de Darque
Diretor
Augusto Manuel Alves Silva

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

Endereço eletrónico (e-mail)
geral@jf-darque.com
Número de exemplares
2.500

Número de Registo de Depósito Legal
305708/10
Composição, impressão e acabamento
Mediadesign 2, Lda

Ficha Técnica

Sabia que…
Desde setembro de 

2019 que as pontas de 
cigarros, charutos ou 
outros cigarros conten-
do produtos de tabaco 
passam a ser equipara-
das a resíduos sólidos urbanos e, por isso, passa a ser 
proibido deita-los fora em espaço publico?

A lei 88/2019 de 3 de setembro de 2019, aprova 
medidas para a adequada deposição, recolha e trata-
mento dos resíduos de produtos de tabaco, bem como 
medidas de sensibilização e informação da população, 
com vista à redução do impacto destes resíduos no 
meio ambiente e passará a punir, com coimas entre 25 
e 250 euros quem atirar beatas para a via pública.

Carecem de especial atenção os estabelecimentos 
comerciais, designadamente, de restauração e bebidas, 
os estabelecimentos onde decorram atividades lúdicas 
e todos os edifícios onde é proibido fumar, os quais, 
deverão dispor de cinzeiros e de equipamentos pró-
prios para a deposição dos resíduos indiferenciados 
e seletivos produzidos pelos seus clientes, nomeada-
mente recetáculos com tampas basculantes ou outros 
dispositivos que impeçam o espalhamento de resíduos 
em espaço público.

Os estabelecimentos ficam também encarregues de 
proceder à limpeza dos resíduos produzidos nas áreas 
de ocupação comercial e numa zona de afluência num 
raio de cinco metros.

Para estabelecimentos comerciais as coimas variam 
entre 250€ e 2500€.

A referida lei, entrou em vigor um ano após a sua 
publicação. Assim sendo, desde 3 de Setembro deste 
ano 2020, haverá lugar a punições para quem não cum-
pra esta lei.

A quem caberá a fiscalização do cumprimento da 
lei?

A responsabilidade será da Autoridade de Seguran-
ça Alimentar e Económica (ASAE), das câmaras mu-
nicipais, Polícia Municipal, Guarda Nacional Republi-
cana, Polícia de Segurança Pública, Polícia Marítima e 
das restantes autoridades policiais.

Beatas de tabaco

Beata
no chão
NÃO


