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DARQUE
Editorial

Censos 2021

Caras e caros fregueses,
Passado mais de um ano de uma nova e difícil 

realidade, encontramos hoje a nossa Vila mais coe-
sa e unida em torno da dignidade, da igualdade, na 
procura de uma sociedade mais justa e da constru-
ção dos valores de Abril.

São estes os princípios que o executivo da junta 
de freguesia procura ter presentes sempre que tem 
que fazer opções.

Nesta edição do Boletim Informativo da Junta 
de Freguesia, procuramos resumir um conjunto 
significativo de intervenções que, apesar dos fra-
cos recursos financeiros de que a autarquia dispõe, 
foram realizadas, muitas delas com o apoio da po-
pulação e de um grupo significativo de voluntários.

Este apoio diário dos Darquenses tem sido um 
fator decisivo nesta nossa vontade de fazer sempre 
mais e melhor para que Darque continue a trilhar 
o caminho do progresso, por direito próprio, ape-
sar do reduzido apoio da Camara Municipal.

Consideramos que atendendo à densidade po-
pulacional, à heterogeneidade social e cultural, à ex-
tensa área de praia, rio e monte, Darque merece uma 
maior atenção por parte do Executivo Camarário.

Nestes últimos 
dois anos e meio fo-
ram muitas as soli-
citações de reuniões 
de trabalho, foram 
bastantes as ideias 
e projetos apresen-
tados, muitos deles 
acompanhados de 
orçamentos, que 
não obtiveram qualquer resposta por parte da Ca-
mara Municipal.

Para o Executivo da Junta de Freguesia de Dar-
que, só com o diálogo se podem minimizar atro-
pelos e erros, muitos deles irremediáveis, como 
alguns que relatamos neste Boletim. 

Porque ninguém sabe melhor que os Darquen-
ses o que é realmente necessário para Darque, ape-
lamos ao Executivo Camarário para que respeite 
os Órgãos Autárquicos legitimamente eleitos e re-
presentativos do povo de Darque, e discuta com 
estes futuros projetos e ideias para a nossa Vila. 

“por todos, com todos”
O Presidente da Junta, Augusto Silva

O Instituto Nacional de Estatística (INE) está a realizar os Censos 2021 em articulação com as autar-
quias locais dando continuidade à mais longa e consistente série estatística nacional sobre a população e a 
habitação.

Caso precise de ajuda pode contatar a Junta de Freguesia que lhe dará os esclarecimentos necessários.
Ou então poderá ligar à linha de apoio através do número 210 54 20 21.
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Está concluída e já foi entregue à Junta de Freguesia 
a obra correspondente à 1.ª fase da ampliação do cemi-
tério. Voltamos a lembrar que ao contrário do que se 
diz, o projecto final desta obra só foi concluído em Ju-
lho de 2019, em pleno mandato do actual executivo da 
Junta de Freguesia e que naturalmente só depois disso, 
foi posto a concurso para adjudicação em 27 de Março 
de 2020. 

Concluída a empreitada em meados do passado 
mês de Março, houve lugar a uma pequena cerimónia 
de bênção por volta das 18:00h do dia 29 por iniciativa 
do município, na qual participaram entre outros, o Pre-
sidente da Câmara, o Presidente da Junta de Freguesia 
e o pároco P. Xavier Moreira. Em nome da população, 
o executivo Darquense agradece ao município de Via-
na a resolução deste problema que, conforme ofício 
enviado ao Sr. Presidente da Câmara em 27 de dezem-
bro de 2019, se estava a tornar insustentável chegando 
a causar transtornos a algumas famílias. 

Cemitério

No entanto, apesar do 
cemitério nos ter sido en-
tregue, ficaram por concluir 
alguns acabamentos ainda 
dispendiosos que mais tar-
de ou mais cedo terão de 
ser suportados pela Junta 
de Freguesia. Damos como 
exemplo a abertura de uma 
entrada pelo lado norte, in-
dispensável para acesso de 
máquinas quando se mos-
trar necessária a limpeza do 
terreno destinado à 2ª fase, 
e a sobreelevação ou grade-

amento do muro contíguo à Rua da Sobreira, no lado 
nascente. Informamos que à Junta de Freguesia não foi 
disponibilizada a totalidade do projecto de arquitec-
tura, incluindo as especialidades, pelo que só nos foi 
possível conhecer o resultado final da obra depois con-
cluída. 

Porém com base nos desenhos que nos foram apre-
sentados em fevereiro de 2020, entendemos que a so-
lução proposta não era a que melhor servia a Vila de 
Darque. Assim, propusemos alterações com vista a 
evitar-se a demolição dos gavetões existentes e a cons-
trução de outros, cuja volumetria nos pareceu desa-
justada em altura dada a sua localização, pois, seriam 
construídos facejando a rampa da nova entrada poente 
do cemitério e de ambos os lados. Para surpresa deste 
executivo, após a cerimónia de bênção, o Sr. Presidente 
da Câmara acabou por nos dar razão. Isto significa que, 
havendo diálogo prévio as soluções encontradas serão 
sempre do agrado de todos.

Estamos certos de que a nossa 
proposta foi oportuna e adequada 
em termos de embelezamento, na 
medida em que, sendo um só cemi-
tério, permite a transição entre o “ve-
lho” e o “novo” através de uma ampla 
escada com três degraus, mantendo-
se a acessibilidade para cidadãos 
com mobilidade reduzida através da 
rampa metálica prevista no projecto.

Agora sim, temos o alargamento 
do cemitério concluído e “a famosa 
chave na mão”. 
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quaisquer contrapartidas a quando do fecho da passa-
gem de nível.

 O estado de degradação da sede da nossa Junta de 
Freguesia, levou-nos recentemente a fazer um périplo 
pelas sedes de junta das freguesias vizinhas e… fica-
mos envergonhados com o que vimos!

Considerando as razões aqui descritas e também 
porque somos a maior freguesia do distrito de Viana 
em número de habitantes, é-nos merecido o respeito 
de freguesia que mais contribui para os cofres da Câ-
mara Municipal.

Nessa perspectiva, e porque ao longo do nosso 
mandato nunca fomos recebidos pelo Sr. Presidente 
José Maria Costa, o actual executivo da Junta de Fre-
guesia obrigou-se a contactar um gabinete de arqui-
tectura para que nos fizessem um esboço daquilo que 
achamos ser indispensável e inadiável para a sede da 
Junta de Freguesia. Esboço esse que oportunamente 
enviamos ao Sr. Presidente do Município e que aqui 
reproduzimos. 

É do conhecimento da população local e de quem 
pelas mais diversas razões se dirige à Junta de Freguesia 
que, as instalações da sede da autarquia se apresentam 
num estado lastimável e de acentuada degradação. Para 
além desta evidência, a actual sede da Junta não reúne 
as mínimas condições de funcionalidade em termos de 
espaço (volume/ocupante), de atendimento e de ou-
tras valências hoje obrigatórias em edifícios que rece-
bam público. É uma sede cujo espaço é precário, sem 
isolamento térmico e no qual chove e proliferam fun-
gos, enfim, um espaço insalubre, doentio e sem condi-
ções dignas de um órgão de poder local. 

Importa referir que a actual sede da Junta de Fre-
guesia pertence à Câmara Municipal, contudo, convém 
não esquecer que a Vila de Darque foi a primeira fre-
guesia do concelho de Viana a ter a sua própria sede 
de Junta. Sede essa que estava implantada num amplo 
terreno da freguesia comprado pelos Darquenses, mas 
que a Câmara demoliu e cujo terreno em seu redor 
usou para construir a passagem inferior da igreja, sem 

Nova sede da Junta de Freguesia

630 kg
8 pax

Gabinete presidência
a=15.20m²

Gabinete executivo
a=18.30m²

Atendimento/ Administrativos
a=22.20m²

Sala reuniões
a=18.70m²

Copa

W.C.

W.C.

W.C.

W.C.

Átrio

Loja social/ Economato
a=23.40m²

Auditório/ multiusos
a=119.20m²

630 kg
8 pax

Sala de Formação
a=34.75m²

Arquivo
a=8.10m²

Sala de leitura/ Biblioteca

Apoio formação

Sala de Formação
a=40.30m²

Rés-do-chão

1º Andar
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Continua a empreitada da 1ª fase de requalificação 
da Quinta da Bouça, iniciada em julho de 2020 e já pre-
vista há alguns anos. Esta obra era há muito esperada 
na Vila de Darque devido ao mau estado da rede de 
saneamento e à consequente necessidade da sua subs-
tituição e redimensionamento. 

A obra ainda não vai a meio, mas certo é que já se 
verifica algum descontentamento por parte dos mora-
dores. Queixam-se da diminuição dos lugares de esta-
cionamento e principalmente da incompreensível difi-
culdade em entrar 
na Rua da Mag-
nólia a partir da 
EN13, para quem 
circula no senti-
do Darque-Viana. 
Aliás, as marcas de 
estragos nos pneus 
são visíveis no lan-
cil do passeio.

Esta empreitada 
que também con-
templa a recons-
trução do passeio 
sul, contíguo à EN 
13 e um percurso para bicicletas numa extensão de 
aproximadamente 540 metros entre as magnólias e a 
rua do Galeão, excluiu a construção da tão necessária 
“rotunda do Martins”. 

Sobre a rotunda, a Câmara Municipal fez “orelhas 
moucas” aos anseios de centenas de Darquenses, co-
merciantes e moradores, que diariamente precisam de 
atravessar ou de circular naquele perigoso cruzamento. 
E isto, apesar de no passado mês de setembro a Assem-
bleia de Freguesia 
da Vila de Darque 
ter aprovado uma 
moção, no senti-
do de que a Câ-
mara Municipal 
atendesse a este 
grave problema 
há muito identi-
ficado pela popu-
lação. Mas lamen-
tavelmente tudo 
ficou na mesma.

Requalificação da Quinta da Bouça

MOÇÃO
Acessibilidade ao casco histórico da Vila de Darque.

Construção de Rotunda no cruzamento conhecido por 
“Martins Darque”.

Em finais de junho de 2020, portanto apenas há 
três meses, os eleitos da CDU na Assembleia de 
Freguesia tiveram conhecimento de dois projectos 
para Darque, aprovados numa reunião extraordiná-
ria da Câmara Municipal.

Os projectos como se sabe, contemplam a Re-
qualificação da Quinta da Bouça Nascente e a zona 
envolvente ao Apeadeiro da Areia. Foram aprova-
dos no âmbito do PEDU - Programa Estratégico de 
Desenvolvimento Urbano, previsto no plano de de-
senvolvimento sustentado da União Europeia.

E claro está que, apesar de dizerem directamente 
respeito à Vila de Darque e aos darquenses, nunca 
tais projectos foram apresentados nem discutidos 
na Assembleia de freguesia, sendo este, o Órgão re-
presentativo por excelência de todos os darquenses, 
pois, nele estão representadas todas as forças polí-
ticas.

Terá entendido a Câmara Municipal, mais uma 
vez, que as opiniões deste Órgão deliberativo, para 
nada contam.

Contudo, para os eleitos da CDU, o cruzamen-
to “do Martins Darque” continua a ser um grande 
obstáculo para a mobilidade entre os lugares da 
freguesia, que seria facilmente ultrapassável com a 
construção de uma rotunda.  Daí, ser urgente que se 
criem as necessárias condições de segurança para o 
atravessamento neste local, tanto para peões como 
automobilistas. 

Não esqueçamos que ali já ocorreram aciden-
tes mortais e que o local é visto pelas autoridades, 
como o maior ponto negro de circulação rodoviária 
em Darque.

É praticamente generalizado o consenso da po-
pulação sobre a necessidade de se substituir aquele 
cruzamento por uma rotunda, sendo por isso, a sua 
construção mais que justificada. 

Além disso, melhores acessibilidades ao centro 
histórico e à Quinta da Bouça, levariam, certamen-

(continua)
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Requalificação da Quinta da Bouça

te, pensamos nós, à revitalização de uma grande su-
perfície comercial que se encontra num estado de 
contínua degradação. 

Por outro lado, subjacente à construção de ro-
tundas, verifica-se uma melhoria dos níveis de se-
gurança para todos os utentes da via. A velocidade 
de circulação moderada, a fácil observação de re-
gras de prioridade e o seu baixo custo de constru-
ção, fazem das rotundas a solução mais eficaz, para 
resolver conflitos de tráfego em zonas urbanas e 
inter-urbanas. 

A regulação de tráfego através de rotundas, é re-
conhecidamente muito mais eficiente do que a al-
ternativa dos cruzamentos, uma vez que estes, em 
períodos de tráfego significativo  bloqueiam com 
frequência. Também do ponto de vista da seguran-
ça rodoviária os cruzamentos são pontos particular-
mente sensíveis, responsáveis por cerca de 65% de 
todos os acidentes com feridos ou mortos. 

Os cruzamentos são também os espaços onde, 
habitualmente, mais se fazem sentir os conflitos de 
interesses entre as redes rodoviárias motorizadas e 
as redes pedonais ou de ciclovias. 

Finalmente, o próprio Instituto da Mobilidade e 
dos Transportes - IMT, reconhece a vantagem das 
rotundas numa óptica de mais segurança, por in-
duzirem a acalmia de tráfego e serem geradoras de 
maior fluidez.

Reconhecendo a perigosidade daquele local, a 
CDU sempre defendeu a construção de uma rotun-
da no conhecido cruzamento “do Martins Darque”, 
e isso é público.  

Da mesma forma terá reconhecido o Partido So-
cialista, conforme constam registos em actas da As-
sembleia de Freguesia e pelo menos num dos seus 
Boletins Informativos.

Em face disto pergunta-se: 
– Quantas pessoas terão que morrer para que a 

rotunda se construa?
Por tudo que na presente moção se expressa e 

demonstra, a Assembleia de Freguesia da Vila de 
Darque delibera:

Exigir à Câmara Municipal de Viana do Castelo 
uma reformulação do projecto de Requalificação da 
Quinta da Bouça, de forma a que o mesmo contem-

(continuação)

Na última reunião da Assembleia de Freguesia reali-
zada em 23 de dezembro de 2020, foi tornada pública 
uma informação que, dada a sua relevância, entende-
mos reproduzir neste Boletim Informativo para conhe-
cimento de todos os Darquenses.

Informação da Assembleia 
de Freguesia

ple a construção de uma rotunda no cruzamento 
“do Martins Darque”.

Darque, 18 de setembro de 2020 
Os eleitos da CDU na Assembleia de Freguesia 

da Vila de Darque 

O resultado da votação foi o seguinte:
 6  Votos a favor da CDU 
 5  Votos contra do PS 
 1  abstenção do PSD
 1  abstenção do CDS
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Voluntariado - Darque Limpo, Darque Novo    

Darque está diferente e juntos faremos ainda melhor! Os Darquenses já se habituaram a ver as ruas limpas e 
os lugares emblemáticos cuidados. Os trabalhadores da Junta de Freguesia e um grupo de amigos não desarmam. 
Os voluntários, já fazem do trabalho em prol da freguesia um vicio saudável. Com determinação, boa disposição e 
muita competência é vê-los trabalhar. Quer chova quer faça sol o entusiasmo não abranda. – “ó Augusto e sábado 
para onde vamos?” … e distribuídas as tarefas, ao sábado lá estão eles, Presidente Augusto incluído, ninguém pou-
pa esforços para tornar a 
nossa Vila  cada vez mais 
linda e acolhedora.  

Nos locais aparecem os 
vizinhos, novos e velhos 
amigos e, até crianças se 
associam “ás empreitadas”. 
O nosso reconhecimento 
e um obrigado à boa gen-
te que generosamente nos  
oferece os maravilhosos 
petiscos. Av. dos Pescadores

Armazém da Junta de Freguesia Parque de lazer d’Areia

Av. dos Pescadores
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Voluntariado - Darque Limpo, Darque Novo    

Armazém da Junta de Freguesia Pronto para mais uma jornadaRotunda do Pescador

Rua da Magnólia

Av. dos Pescadores

São Braz - Urbanização

Cidade Nova
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Voluntariado - Darque Limpo, Darque Novo    

São Braz - Capela São Braz - Urbanização Av. dos Pescadores

Av. dos Pescadores

Casa das Artes

Rotunda do Pescador

Rua de São SebastiãoRua de São Sebastião Tanque de Salgueirinhos
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Voluntariado - Darque Limpo, Darque Novo    

São Braz - Capela

Cidade Nova Tanques do Rio Covo

Tanques do Rio Covo

Av. Rocha Páris (junto da ADD)
Av. dos Pescadores
Dia Mundial da Árvore

Rua de São Sebastião Capela Senhora da Oliveira
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Procedemos a uma limpeza de fundo, que incluiu 
pinturas, compra de uma nova da tabela de basquete-
bol, dois baloiços e um escorrega, e também colocamos 
uma mesa com dois bancos em cimento fabricados 
com a prata da casa, Junta de Freguesia e voluntários.

Continuamos o trabalho de reparação e requalifica-
ção de espaços de lazer e de outros equipamentos. No 
lugar da areia, beneficiamos um espaço que segundo 
um morador vizinho do local, há muitos anos estava 
abandonado. 

Parque e espaço de lazer - lugar da areia
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Donos de cães

Ainda há pessoas que continuam a sair à rua com os 
seus animais esquecendo-se do respectivo saco plásti-
co.  Lembramos que os dejectos deixados pelos cães na 
via pública, responsabilizam os seus donos, que, sendo 
identificados serão punidos com coimas entre 25,00€ 
e 500,00€.

A via pública é de todos e não de uns quantos que a 
desrespeitam. Voltamos a apelar ao civismo para que, 
sobretudo nos passeios e em zonas verdes, que são 
respectivamente locais de circulação pedonal e de la-
zer, muitas vezes frequentados por crianças, esses com-
portamentos deixem de se verificar. Os dejectos dos 
animais são um problema de saúde pública e tantas 
são os apelos que temos vindo a fazer, que é chegado 

o momento de qualificar alguns proprietários de ani-
mais, como mais sujos que os próprios animais. 

Caso nos cheguem provas que identifiquem os in-
fractores, nos termos da Lei, comunicaremos de ime-
diato às autoridades competentes.

Finalmente construíram-se as lombas 
junto à escola primária na Av.ª Rocha Páris. 
Esta era uma necessidade há muito sentida 
por familiares das crianças que frequen-
tam a escola primária e não só, pois quase 
toda a gente sabia dos excessos ali cometi-
dos.  Por razões de segurança rodoviária, 
impunha-se de facto esta medida. Porém, 
as lombas foram colocadas sem prévio co-
nhecimento da Junta de Freguesia, embo-
ra já estejamos habituados. E é uma pena!

Se nos tivessem dado conhecimento, teríamos dado 
o nosso contributo para que não se repetissem erros 
passados. Acontece que, embora estas lombas estejam 
no limite máximo aceitável em relação à sua altura, já 
não estão, muito longe disso, em relação ao seu posi-

Lombas - junto à Escola Senhora da Oliveira
cionamento. Foi pena, pois podíamos ter 
sugerido um afastamento entre lombas 
de 35/40 metros como distancia mínima 
e um afastamento máximo entre 85/150 
metros de acordo com o recomendado 
por organismos nacionais e não só. Como 
sempre defendemos, em zonas onde se 
verifique uma considerável circulação de 
peões, como escolas, recintos desportivos 
ou outros, justifica-se a implementação 
destas medidas de acalmia de tráfego. 

Neste caso concreto, se a nossa opinião fosse tida 
em conta as mesmas quatro lombas abrangeriam um 
trajecto compreendido entre as escolas e a zona da Se-
nhora da Oliveira/ADD. 

É caso para dizer, sem comentários!

A Junta de Freguesia retomou em agosto de 2020 os 
apoios pecuniários a clubes e associações locais, cujos 
apoios haviam sido interrompidos por força da pandemia.

Muito estranhamente, um dos clubes apoiados, o 
DKC - Darque kaiak Clube, registado e instalado na 
nossa Vila de Darque, devolvia mensalmente para a 
conta da Junta de Freguesia, os apoios recebidos, isto 
sem qualquer justificação apesar do protocolo assina-
do entre o clube a autarquia. 

E mais estranho se torna depois do presidente do 
DKC ter “ameaçado” fechar o clube, aquando da sus-
pensão temporária dos apoios por parte da Junta de 
Freguesia em virtude da pandemia. Em face disto, é 

razoável concluir-se que afinal o clube não precisa de 
apoio  e vive desafogadamente. As transferências de-
volvidas dizem respeito aos apoios referentes ao perío-
do de agosto a dezembro de 2020. 

Entretanto atendendo a que o clube não cumpriu os 
requisitos para a continuidade do protocolo, de acordo 
com o Regulamento de Atribuição de Subsídios publi-
cado em Diário da República em 9 de abril de 2020, 
os quais, obrigavam à entrega de vária documentação 
até ao final de novembro passado, a Junta de Freguesia 
deliberou suspender o apoio ao DKC durante o ano 
2021. Lamentamos que atitudes e decisões de alguns 
dirigentes, possam vir a prejudicar atletas.

Apoio a clubes e associações
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Continua o 
apoio mensal 
desta Junta de 
Freguesia a al-
gumas famílias 
carenciadas, 
no âmbito do 
protocolo de 
colaboração 
com o Ban-
co Alimentar 
e Segurança 
Social. Este 
apoio teve iní-
cio em feve-
reiro de 2020 
e estende-se a 
algumas famí-
lias de freguesias vizinhas. 

Para além disto oferecemos um cabaz de Natal a algumas 
famílias carenciadas da nossa Vila e continuamos com o 
apoio regular pecuniário e em géneros alimentares ao Cen-
tro Paroquial de Promoção Social e Cultural de Darque.

Também aqui, os amigos e voluntários dão ao seu impor-
tante contributo.

POAmC - Programa Alimentar de Apoio a Pessoas mais Carenciadas

No seguimento do convite efec-
tuado pela direcção do Agrupamen-
to Regional do CNE  ao executivo da 
Junta de Freguesia para uma visita ás 
obras da nova sede, foi deliberado 
atribuir um donativo de 750.00 € 
(setecentos e cinquenta euros), cujo 
montante foi disponibilizado em 18 
de março de 2021. 

Aproveitamos a edição deste Bo-
letim para agradecer a generosidade 
do Grupo de Escuteiros da Meadela, 
pelo facto se ter disponibilizado para 
colaborar com a Junta de Freguesia 
na abertura do cemitério no passado 
dia 1 de Novembro. 

O gesto dos escuteiros da Meadela revestiu-se de 
grande significado, sobretudo depois dos Escuteiros de 

Darque terem informado que, em virtude da pandemia 
Covid-19 não podiam colaborar.

Sede da Junta Regional (CNE - Corpo Nacional de Escutas) - Darque
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A Junta de Freguesia continua a apoiar desde o iní-
cio da vacinação, os fregueses que por qualquer razão 
tenham dificuldade em deslocar-se ao centro de vaci-
nação Covid instalado na Meadela. 

Isto tem sido possível graças à colaboração da Asso-
ciação Desportiva Darquense  e do Centro Paroquial 
de Promoção Social e Cultural que, generosamente 
cedem as suas carrinhas e sem as quais não consegui-
ríamos apoiar a população, pelo que, aqui deixamos o 
nosso publico agradecimento às direcções da ADD e 
do CPPSCD.

É do conhecimento de todos que a carrinha da Jun-
ta de Freguesia tem 20 anos e não reúne condições 
para este tipo de transporte. É também por isso que 
aguardamos há mais de dois anos e meio que a Câma-
ra Municipal nos atribua uma carrinha, a exemplo do 
que tenho feito com vários clubes, associações e jun-
tas de freguesia do concelho de Viana. Dificilmente se 
perceberá a razão pela qual, sendo a Vila de Darque a 
maior freguesia do distrito em número de habitantes, 
ainda não tenha sido contemplada com uma carrinha 
em condições de transportar crianças e idosos. Mas a 
política tem destas coisas.

Vacinação contra a Covid-19

A Junta de Freguesia enviou no início deste mês de 
abril ao Sr. Vereador Municipal do Urbanismo e Co-
esão Territorial, a versão final do trabalho conjunto 
entre os serviços técnicos da Câmara e esta autarquia, 
relativo à postura de trânsito em Darque. 

Em devido tempo convidamos todos os Darquen-
ses a pronunciarem-se sobre a nova postura de trânsito 
e muitos aderiram. Houve contributos importantes e 
esta é forma de estar da Junta de Freguesia. Trabalhar 
para a população ouvindo-a e respeitando-a. 

No último Boletim informativo explicamos com 
mais detalhe, as razões que conduziram à futura pos-
tura de trânsito, de entre as quais se destacam três que 
são: 

– criar condições para circulação do mini-autocarro 
 pelo interior da freguesia;
   (anunciado em 2015, mas só agora com o actual 
 executivo foi feita a postura de trânsito).
– facilitar a circulação de veículos de emergência, 
 em missão de socorro urgente. 
– facilitar o estacionamento nas ruas mais estreitas.
Acreditamos que com a nova postura, quase todos 

os habitantes ficarão a ganhar. Para concluir este pro-
cesso falta a sua aprovação em Assembleia Municipal 
e subsequente colocação da sinalização nas diferentes 
artérias da freguesia.

Postura de trânsito
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EN 13
A pedido da Junta 

de Freguesia, a IP-In-
fraestruras de Portugal 
fez recentemente uma 
intervenção na EN 13, 
que consistiu na remo-
ção de escombros e re-
construção da berma e 
passeio que se encon-
travam muito danifi-
cados na entrada para 
o bloco habitacional/
comercial do edifício Pinheiro Manso.

Rua da Seca 
C o n s i d e r a n d o 

que, apesar de terem 
sido declarados de 
utilidade pública al-
guns terrenos adja-
centes à Rua da Seca 
ainda não foi lançada 
a empreitada geral 
de alargamento, a 
Junta de Freguesia 
de Darque decidiu concluir a pavimentação de cerca de 
30 metros de berma e construir os passeios não conclu-
ídos pelo anterior executivo.

Obras por iniciativa da Junta de Freguesia

Bairro 3 de Julho (Lugar da Areia)
Após insistentes pedidos por parte 

da Junta de Freguesia, foi recentemen-
te resolvido um problema de saúde pú-
blica no bairro 3 de julho junto à linha 
férrea. Este problema persistia há vários 
anos, sendo necessário recorrer-se a 
uma máquina giratória pesada que du-
rante uma semana carregou mais de 40 
camiões de lixo.

Rua Padre António Gonçalves Carteado Monteiro
Já foi assinado entre a Junta de Freguesia e o emprei-

teiro, o contrato de execução da obra de alargamento 
desta rua perto da antiga farmácia. De acordo com o 
contrato estabelecido, a obra terá de ser começada no 
prazo de dois meses.

A Junta de Freguesia tudo fez para que esta emprei-
tada contemplasse o saneamento que está em péssimo 
estado e à superfície da rua, bem como a recolha de 
águas pluviais e a pavimentação completa da mesma. 
Contudo, dado não haver qualquer apoio por parte da 
Câmara Municipal e a Junta não poder suportar cus-
tos tão elevados, a obra compreenderá apenas o alarga-
mento da rua numa extensão de cerca de 30 metros e a 
construção do muro na zona a demolir.

Rua Duarte Rocha
A Junta de Freguesia quis requalificar toda esta rua, 

dotando-a das necessárias infraestruras em termos de 
rede gás, saneamento, águas pluviais, passeios e res-
pectiva pavimentação, tendo para o efeito solicitado 
orçamentos a empresas da especialidade. Em posse 
dos mesmos, o executivo enviou o mais vantajoso em 
termos económicos à Câmara Municipal no sentido 
de obter uma comparticipação. Tendo em conta que o 
orçamento ronda os 60 mil euros (sessenta mil) e a Câ-
mara apenas comparticipa com 10 mil euros (dez mil), 
o executivo não pode avançar com a obra nos moldes 
em que pretendia, pelo que, apenas fará a pavimenta-
ção entre a rua 25 de Abril e a rua Nova Era.
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Obras por iniciativa da Junta de Freguesia

Bairro do ihRu
Finalmente e após várias reuniões entre a Junta de 

Freguesia, técnicos da Câmara Municipal e do Institu-
to de Habitação e Reabilitação Urbana, avançaram as 
obras de reabilitação do conhecido Bairro do Fomento 
na nossa freguesia. Os blocos abrangidos são os que fi-
cam paralelos à via férrea e da intervenção vão resultar 
melhores condições de isolamento térmico nas pare-
des exteriores e na cobertura. 

Contudo, há duas questões para as quais não se co-
nhece resposta: 

Porque razão, havendo noutros blocos casas perten-
centes à Câmara Municipal e ao IRHU, as mesmas não 
são reabilitadas?

Porque razão, não foram contactados os proprietá-
rios dos outros blocos, de modo a conseguir-se uma 
negociação para que todo o bairro usufrua de uma rea-
bilitação uniforme?

É este tipo de discriminação que ninguém consegue 
entender.

Rede de abastecimento gás
Continua a instalação da rede de gás na zona do 

Cais Novo, tendo sido aprovada recentemente a inclu-
são da rua Micas Barroselas. Quanto à Rua das Rosas, 
a obra ainda não avançou devido a uma indefinição so-
bre se a rede será dupla, passando nos dois passeios, ou 
se será única passando pelo centro da rua. Entretanto 
estão em curso negociações com vista à instalação de 
gás para breve na Rua 3 de Julho e restantes ruas da 
Quinta do Sequeira.

É intenção da Junta de Freguesia que a rede de gás 
se expanda a todas as ruas da Vila de Darque, sendo 
certo que, tal só será possível se houver moradores 
interessados e em quantidade que justifiquem as in-
tervenções. Há cerca de dois anos e meio também 
pedimos que fosse abrangida a Rua José Magalhães, 
na zona histórica e a Rua José Rodrigues Correia no 
lugar das Bouças. Nestes dois casos, fomos confronta-
dos com uma recusa por parte da entidade instaladora 
PortGás, alegando que a instalação de rede nestas ruas 
seria dispendiosa pelo facto de o solo ser demasiado 
rochoso. Em face disto protestamos junto da Câma-
ra Municipal, por entendermos que a PortGás está a 
prestar um mau serviço público quando opta só pelos 
trabalhos mais lucrativos, discriminando uma parte da 
população. Não temos dúvidas que se a Câmara Muni-
cipal assim quisesse, seria possível encontrar soluções 
de modo a evitar escolhas selectivas dos trabalhos por 
parte da PortGás.

Após a interrup-
ção da feira quinze-
nal e do “feirão de 
usados” motivada 
pela pandemia CO-
VID-19,  informamos 
que estas actividades 
foram retomadas no 
mês de abril de 2021, 
pelo que, a cada quin-
ze dias e no terceiro 
sábado de cada mês, 

o espaço da Zona de Actividades Económicas de Darque já pode re-
ceber a sua visita.

Feira quinzenal e Feirão de Velharias
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Em 23 de setembro de 2020 o jornal Alto Minho 
publicou um artigo sobre os acessos ao Porto de Mar, 
no qual o presidente da Câmara José Maria Costa in-
vocou um conjunto de desculpas para justificar o abate 
dos plátanos na avenida da Senhora das Areias. 

Em 13 de outubro, no âmbito do embargo extraju-
dicial interposto pela Associação de Moradores do Ca-
bedelo, o Presidente da Câmara Municipal e o repre-
sentante daquela associação de moradores assinaram 
um acordo, em que se comprometeram a colaborar 
tendo em vista o levantamento do embargo. Em 14 de 
outubro, o presidente do município enviou um email 
à Junta de Freguesia a dar conhecimento do acordo al-
cançado, tendo-lhe sido respondido dias depois o se-
guinte: citamos excerto,

…. “ Os eleitos de Darque, tanto o executivo como a 
assembleia de freguesia, nunca no passado e no presente 

Acessos ao Porto de mar - não vale fazer batota

Fig. 3 - sugestão da Junta de Freguesia

Fig. 2 - um esboço rudimentar (Junta de Freguesia)Fig. 1 - anedota do séc. XXI

tiveram oportunidade de se pronunciar sobre os acessos ao 
Porto de Mar. Privilégio que agora foi concedido à Asso-
ciação de Moradores do Cabedelo, embora tudo tenha fi-
cado na mesma. O executivo darquense vem lembrar ao Sr. 
Presidente da Câmara que, não tendo participado naquele 
acordo, dele se demarca e por isso considera abusivo que o 
mesmo refira a Junta de Freguesia, como participante em 
futuras reuniões conjuntas das partes. Os representantes 
da população darquense democraticamente eleitos, não 
podem sujeitar-se a papeis secundários”…

As trapalhadas naquele artigo de imprensa, culmi-
nam com uma anedótica montagem fotográfica prepa-
rada para que o Sr. José Maria Costa ironizasse, tentan-
do ridicularizar o que a Junta de Freguesia achava que 
devia ser feito no local. Uma passagem superior em vez 
da rotunda, preservando a beleza da avenida da Senho-
ra das Areias.
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colocam-se barreiras e promove-se 
o isolamento entre os lugares da fre-
guesia.

A propósito, cabe aqui referir que 
a Câmara Municipal de Viana adju-
dicou em 22 de outubro passado a 
empreitada de construção de uma 
Passagem Inferior rodoviária na 
freguesia de Carreço, pelo valor de 
1.389 milhões de euros, acrescidos 
de IVA, com a seguinte justificação, 
citamos: … “trata-se de uma passa-
gem inferior que pretende dar res-

posta às necessidades de mobilidade da freguesia de 
Carreço”…

– Concurso público lançado em maio de 2020
– Adjudicado em outubro de 2020.
– Obra iniciada em fevereiro de 2021.
Impõem-se a seguinte pergunta: Sr. Presidente da 

Câmara, e a resposta às necessidades de mobilidade na 
Vila de Darque, faz-se com o corte de ruas e caminhos 
seculares e com o fecho de passagens de nível?

Levamos ao conhecimento dos 
Darquenses mais uma situação la-
mentável. O antiquíssimo caminho 
que contornava o Centro Paulo 
VI a sul e permitia a ligação entre 
o Cais Novo e a capela da Senhora 
das Areias foi cortado. Recentemen-
te fomos informados de que este 
caminho foi em tempos a Estrada 
Real Nº4, que ligava Barcelos a Via-
na, através da Senhora das Areias e 
desembocava na ponte de madei-
ra, junta à Capela de São Lourenço. 
Além do mais atualmente o caminho era utilizado por 
crianças do acampamento, que existe junto ao recinto 
da feira, para irem à escola do Cabedelo e também por 
outras pessoas. A exemplo do fecho da PN da igreja, 
este é mais um atentado à história da nossa Vila e podia 
evitar-se se houvesse diálogo prévio e respeito da Câ-
mara Municipal para com o povo de Darque. 

Num tempo em que cada vez mais se abrem novas 
vias de comunicação, em Darque amputa-se a história, 

E a propósito de acessos

Darquenses! Porque será que fazem estas maldades a Darque? 
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Factos para a história!
10 dez. 2018 -  Uma auto intitulada sub-comissão 

de festas reuniu-se com a Junta de Freguesia, após pré-
via solicitação para o efeito. Na dita reunião participa-
ram elementos pertencentes à extinta comissão de fes-
tas de 2017, sendo que se propuseram doar uma verba 
superior a 20 mil euros (vinte mil) à Junta de Fregue-
sia, se esta se disponibilizasse a suportar a restante ver-
ba, com vista à fundição em bronze de uma escultura 
do padroeiro S. Sebastião.

O custo final da escultura, de acordo um orçamento 
apresentado rondava os 35 mil euros (tinta e cinco mil) 
mais IVA, negociáveis, segundo eles. Alegaram que o 
dinheiro em sua posse tinha sobrado e que, caso não 
fosse aplicado na escultura o entregariam à fabriqueira 
(Fábrica da Igreja). 

15 jan. 2019 - Nova reunião, na qual se apresenta-
ram como sendo a sub-comissão de gestão para o mo-
numento.

No decurso destas duas reuniões, dado o interesse 
manifestado pelos elementos daquela sub-comissão e 
tendo em conta o valor simbólico-religioso que a escul-
tura de S. Sebastião representaria enquanto padroeiro 
de Darque, a Junta de Freguesia aceitou “a proposta”, 
até porque tratando-se de uma escultura, enriqueceria 
o património cultural da freguesia. Neste contexto e só 
neste, foi dito àquela “sub-comissão de gestão do mo-
numento” que a Junta de Freguesia tudo faria para con-
seguir a restante verba, fosse com recursos próprios, 
com a ajuda de particulares ou do próprio município. 

Contudo, na parte final da reunião também lhes 
foi dito expressamente pela Junta de Freguesia que, só 
aceitaria liderar a iniciativa desde que fosse respeitada 
uma condição, que citamos: 

“A escultura não fará referência a nomes de pessoas ou 
de grupos, mas sim e apenas, à população que generosa-
mente faz os seus donativos para que as festas de Darque 
se realizem”. 

Dito isto, os “beneméritos” não se pronunciaram. 
Costuma dizer-se que quem cala consente, mas pelos 
vistos… foram pensar melhor no assunto.

27 fevereiro 2019 - Junta de Freguesia, envia orça-
mento à Câmara Municipal com um pedido de reunião 

Escultura de S. Sebastião

à Sr.ª Vereadora da Cultura.
julho 2019 - reunião com a Sr.ª Vereadora, que in-

formou: que dado o valor envolvido iria colocar o as-
sunto ao Sr. Presidente da Câmara.

janeiro 2020 - envio de email ao Sr. Presidente da 
Câmara a dar conta da ausência de respostas.

19 fevereiro 2020 - Sr. Padre Xavier Moreira, in-
forma a  Junta de Freguesia que o molde da escultura 
tinha seguido para fundição no dia anterior.

Curiosamente ou talvez não, certo é que, depois do 
dia 15 de janeiro, os beneméritos da auto intitulada 
sub-comissão de gestão para o monumento desapa-
receram de cena e nunca mais contactaram a Junta de 
Freguesia. 

Podiam ter 
disfarçado me-
lhor. Já que as-
sim mostraram 
claramente ao 
que vinham! 

Promover-se 
e ostentar um 

troféu, pago com o dinheiro dos Darquenses.
Os episódios seguintes desta novela, estão bem 

documentados na página 5 do Boletim informativo 
de abril de 2020 e são totalmente esclarecedores. Os 
atores movimentaram-se de tal forma nos meandros 
da Câmara Municipal, ao ponto de secundarizaram a 
importância do encenador principal. 

Sabe-se agora porque é público que, a Câmara Mu-
nicipal pagou a totalidade da escultura. O que fica por 
saber, porque não é público, é se os 20 mil euros acaba-
ram por ser doados à fabriqueira.

Darquenses, a Junta de Freguesia aguarda uma reu-
nião com o Sr. Presidente da Câmara desde o início do 
mandato em 2018, vai para três anos. Se por um lado 
nunca houve tempo para receber o executivo Darquen-
se, por outro, o tempo tem sido de sobra para receber 
comissões e sub-comissões.

Sr. Presidente da Câmara “negociar” com comissões 
e sub-comissões em prejuízo dos Órgãos Institucionais 
democraticamente eleitos, é o expoente máximo da 
fraqueza e do medo de enfrentar a realidade!

No passado dia 20 de janeiro por volta das 17.00h, foi inaugurada a polémica escultura em honra do padroeiro 
S. Sebastião. A polémica de que tanto se fala, resulta dos contornos rocambolescos que envolveram a sua fundição 
e por isso, muitos Darquenses manifestam desagrado pela esperteza saloia dos bons actores desta “novela”. 
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Porquê? O que motiva a perseguição da CDU Darque aos 
seus opositores políticos?

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.

Antiga Passagem de Nível do cemitério

Conforme informação divulgada no Boletim de setembro 
de 2020, após a apresentação e consignação da obra de re-
qualificação da Quinta da Bouça, realizada na sede da Junta 
em 17 de julho desse ano, foram colocadas algumas questões 
ao Sr. Presidente da Câmara, José Maria Costa, acompanha-
do do Sr. Vereador do Desporto, Vítor Lemos e do Sr. Verea-
dor do Urbanismo, Luís Nobre, entre outros, na presença de 
elementos dos Órgãos eleitos de Darque, Junta e Assembleia 
de Freguesia, o qual comprometeu-se a receber, (em setem-
bro 2020), os representantes destes Órgãos com vista à dis-
cussão da solução para o atravessamento rodoviário da antiga 
Passagem de Nível do cemitério. 

Disse ainda o Sr. Presidente da Câmara que, citamos e isto 
é público: 

“A passagem inferior não é um problema de dinheiro, des-
de que apresentem uma solução tecnicamente viável, esta-
mos abertos para discutir o assunto”.

Assim, cerca de três semanas depois (em 6 de agosto), foi 

enviada uma carta ao Sr. Presidente da Câmara a solicitar que 
indicasse uma data para receber os Órgãos eleitos e discutir 
“o assunto”.

Como a resposta tardava e sendo este assunto da maior 
relevância para a Vila de Darque, o Presidente da Junta e al-
guns eleitos da Assembleia de Freguesia apresentaram-se na 
reunião de Câmara de 24/09/2020, onde fizeram uma inter-
venção no período destinado ao público após o que, entre-
garam ao Sr. Presidente do município, um dossier com três 
alternativas possíveis (e há mais) para a construção de uma 
passagem inferior (PI) rodoviária sob a via férrea.

Passados oito meses sobre aquilo com que se havia com-
prometido, afinal, o Sr. José Maria Costa não se dignou re-
ceber os representantes da autarquia democraticamente elei-
tos. Aliás, esta sempre foi a sua postura ao longo do mandato. 
Darquenses, não se esqueçam de tirar conclusões!

Porque tenta, constantemente, a CDU lançar a suspeição 
sobre as mulheres e homens cidadãos exemplares que repre-
sentam o Partido Socialista em Darque, denegrindo os actos 
de gestão que as Juntas Socialistas tomaram ao longo dos 
seus mandatos e que tanto valorizaram Darque? Porquê?

Reparem que nós, socialistas, aprovamos, de boa-fé, to-
dos os Planos, Orçamentos e Contas apresentadas por esta 
Junta comunista. Colaboramos!

A Junta e a CDU escondem esta realidade do povo e fazem 
passar, também, a mensagem de que não há investimento em 
Darque, seguindo uma cartilha assente na mentira. Reparem:

– Em 2018, obra do Centro Histórico de Darque, naquela 
que foi a maior intervenção de sempre na freguesia, no valor 
de 8 milhões de euros.

– Em 2018, foi inaugurado o novo nó viário AKY/A28, 
num investimento de 670.000,00 euros.

– Em 2019, reabilitação da Igreja Paroquial, com um 
apoio de 25.000,00 euros.

– Em 2019, apoiou com 60.000,00 euros ao Centro Social 
e Paroquial de Darque (Lar).

– Este ano letivo, o Município investiu 54.020,00 euros nas 
pinturas e pavimentos da EB1/JI do Cabedelo, em Darque.

– Removeu o fibrocimento de 5 escolas, incluindo a esco-
la Dr. Carteado Mena, no valor de 800.000,00 euros.

– Disponibilizou 306.000,00 euros para requalificar a en-
volvente ao Interface Rodoferroviário da Areia.

– Aliviou o trânsito de pesados em Darque, investindo 7,3 
milhões de euros, no novo acesso rodoviário ao Porto de Mar.

– Melhoramento do abastecimento de água a Darque.
– Reabilitou as envolventes dos Bairros Sociais de Darque.
– Ampliou o Cemitério de Darque, no valor 335.000,00 

euros, em complemento à remodelação da envolvente numa 
obra de 860.000,00 Euros.

– Reabilitação do espaço público da Quinta da Bouça, 
com obra de 2,4 milhões de euros.

Estas obras fizeram-se apesar de a CDU ter, sempre, vota-
do contra os Planos de Atividades e Orçamentos que as per-
mitiram e apesar de, sempre, as combateram numa atitude de 
terrorismo político contra o interesse da população.

Se a CDU Darque nada fez no seu mandato, a culpa só 
pode ser sua!
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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 14h30.
Última do mês aberta ao público.
Feira quinzenal em Darque (em 2021, caso estejam 
reunidas as condições)
Maio: 9 e 23. Junho: 6 e 20. Julho: 4 e 18. Agosto: 1, 15 
e 29. Setembro: 12 e 26. Outubro: 10 e 24. Novembro: 
7 e 21. Dezembro: 5, 12 e 19.
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
3.500

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

Ficha Técnica

Quer desfazer-se de coisas velhas 
e sem utilidade?  Não sabe onde? 

Nós dizemos-lhe:
Telefone para os SmVC (258 

248 100) e solicite a sua recolha.  
É grátis.

Lixo à beira rio! Porquê aqui?


