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DARQUE
Editorial

Este é o último Boletim Informativo que a Jun-
ta de Freguesia edita até final deste mandato. Teve 
uma periodicidade quadrimestral e foi dando con-
ta do trabalho   desenvolvido por este executivo 
em prol da nossa Vila.

Pautou-se pela inovação e respeito pela demo-
cracia, na medida em que deu voz não somente às 
forças vivas Darquenses, como também a todos os 
partidos políticos com assento na Assembleia de 
Freguesia.

Foi um mandato atípico, curto pelas circuns-
tâncias de conhecimento geral e especialmente 
difícil pelos sucessivos estados de emergência da 
pandemia da COVID-19.

Trabalhamos afincadamente com todos aque-
les que connosco quiseram trabalhar, estabelece-
mos parcerias, aquelas práticas tão elementares à 

vida em comunidade.
Quando falamos em parcerias, sejam elas for-

mais ou informais, estamos sempre a falar de rique-
za humana, da transferência e partilha de saberes e 
de práticas efetivamente essenciais ao bom desen-
volvimento de uma comunidade. Darque é a nossa 
casa, e os parceiros são os nossos vizinhos sempre 
prontos a colaborar. Fortalecer laços sociais, que 
hoje mais do que nunca são uma necessidade e 
que por isso agradecemos a todos, aos formais que 
surgiram de protocolos e a outros informais que 
foram emergindo à medida que se foram revendo 
nesta missão de fortalecer Darque. 

Aos nossos parceiros de missão social, nome-
adamente, do Programa Operacional de Apoio 
às Pessoas Mais Carenciadas, que com a criação 

Foi a 3 de julho de 1986 que foi deliberada na 
Assembleia da República a elevação de Darque a 
Vila. Com esta deliberação, validou-se aquilo que 
todos já sabíamos, Darque é das maiores fregue-
sias do Distrito de Viana do Castelo, com diversas 
riquezas naturais, com especial destaque para o 
Rio Lima e para a praia do cabedelo. Já em 1986 foi 
reconhecido o aumento demográfico da freguesia, 
com grande influxo urbanístico.

Num ano especialmente atípico, fruto da pan-
demia da COVID-19, comemoramos o 35º ani-
versário de elevação de Darque a Vila, de forma 
simbólica mas com rasgos de inovação e muita 
emoção.

O dia começou com o hastear das bandeiras, 
seguido de uma arruada de bombos em todo o 

seu esplendor, e porque 
o aniversário é de todos 
nós, os mais pequenos 
tiveram direito a um te-
atro para bebés, intitula-
do "da terra ao mar" que 
decorreu durante a ma-
nhã do dia 3 na casa das 
artes. Da parte da tarde 
inaugurou-se a tão espe-
rada exposição de "artes 
tradicionais" de Ripeca 
Dantas, que esteve pa-
tente até 17 de julho.

Aniversário de Elevação de Darque a Vila
(pág. 2 )

(pág. 3 )
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Eleições Autárquicas 2021 - Voto antecipado - Razões profissionais

e manutenção de sinergias que permitiram colmatar 
muitas das necessidades alimentares que alguns dos 
nossos Darquenses padecem, apoiando também fre-
guesias vizinhas.

Aos parceiros do Projeto CLDS 4G – Viana para 
todos  que através de uma lógica colaborativa e de pro-
ximidade assume grande relevância no nosso territó-
rio, especialmente afetado pelo desemprego, sensibili-
zando entidades empregadoras para uma participação 
efetiva na concretização de medidas ativas de emprego 
e integração social e potenciando o favorecimento de 
processos de integração social, profissional e pessoal 
de adultos desempregados e de jovens que abandonam 
e ou concluem o sistema educativo, contando com o 
apoio desta Junta de Freguesia, quer na divulgação da 
oferta formativa e de emprego, quer na cedência de um 
espaço na casa das artes ou na sede da Junta de Fregue-
sia, duas vezes por semana, para atendimentos descen-
tralizados.

À nossa Comissão Social de Freguesia, composta 
pelos serviços públicos que desenvolvem a sua atua-
ção na área social, bem como pelas entidades sem fins 
lucrativos da freguesia, nomeadamente durante estes 
tempos de atipicidade em clima de pandemia a:

Sinalizar as situações mais graves de pobreza e ex-
clusão social existentes na freguesia e definir propostas 
de atuação;

Promover mecanismos de rentabilização dos recur-
sos existentes na freguesia;

Exemplo disto, é a Campanha de recolha de produ-
tos de higiene nos pequenos comércios da freguesia, 
que decorrerá no mês de setembro e que terá a cola-
boração do Minimercado Quinta das Areias, Pomar 
Cidade Nova, Mercado das Margaridas, A Nossa Loja, 

Mercados Hoana, Drogaria 2002, Drogaria e Bricolage 
– O Janeiro, Farmácia Popular.

Os nossos agradecimentos são extensíveis também 
aos parceiros mais recentes, tais como:

 O Projeto Margem- Espaço Criativo que recebeu 
o melhor acolhimento da parte deste executivo e que 
nos permitiu fazer parte da devolução da arte à vida 
dos Darquenses;

  A parceria entre Associação de Moradores e Co-
merciantes da Cidade Nova e a Associação Gatos de 
Ninguém, na criação da Aldeia dos Gatos com o apoio 
e colaboração desta Junta de Freguesia e da Câmara 
Municipal de Viana do Castelo na esterilização e co-
locação de chip nos animais, que ajudaram a nascer a 
primeira Aldeia dos Gatos em Darque. Aqui deixamos 
um agradecimento especial aos reclusos do estabeleci-
mento prisional de Viana do Castelo que construíram 
os abrigos e a vedação. Enquanto Junta de Freguesia, 
apelamos a toda a população para que não alimente os 
animais de rua com as sobras de comida, mas sim com 
ração adequada. Quem puder e assim pretender, pode 
contribuir com oferta de ração, deixando-a na Junta de 
Freguesia.

E porque, ao que parece, o executivo camarário de 
maioria PS não quer perceber, a Junta de Freguesia de 
Darque não pode deixar de agradecer à Associação 
Desportiva Darquense, pela cedência das suas carri-
nhas, para que seja possível transportar, quem nos soli-
cita, ao centro de vacinação da COVID-19 no pavilhão 
da Meadela. Uma carrinha de 9 lugares para a Junta de 
Freguesia, é uma necessidade sentida e reivindicada 
desde o início do nosso mandato, mas continuadamen-
te ignorada pelo Executivo Municipal de maioria PS.

Quem pode votar antecipadamente?
Cidadãos eleitores recenseados em Portugal que por 
razões profissionais se encontrem deslocados no dia da 
eleição.
Quem pode votar antecipadamente estando deslo-
cado no dia da eleição por razões profissionais?
Consulte a lista no sítio da CNE (https://www.cne.
pt/sites/default/files/dl/eleicoes/2021_al/votoante-
cipado/al2021-folheto-VA-razoes-profissionais.pdf)
Como faço para votar antecipadamente? E quando?
Entre os dias 16 e 21 de setembro, dirige-se ao presi-

dente da câmara do município onde está recenseado, 
manifestando a sua vontade de exercer antecipada-
mente o direito de voto e apresentar:
a) Cartão de cidadão/bilhete de identidade;
b) O documento comprovativo do impedimento invo-
cado, assinado pelo seu superior hierárquico, pela enti-
dade patronal ou outro que comprove suficientemente 
a existência do impedimento ao normal exercício do 
direito de voto, consoante os casos.
Após votar, é-lhe entregue um documento comprova-
tivo do exercício do direito de voto.
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Aniversário de Elevação de Darque a Vila

Ainda dentro das comemorações do 35º aniversário 
da elevação de Darque a Vila e com a valiosa parceria 
do projeto Margem-espaço criativo, decorreu no pas-
sado dia 10 de julho, na zona de atividades económicas 
de Darque (ZAED) uma sessão de cinema drive in (ao 
ar livre), onde quem quis, pôde assistir ao clássico do 
cinema: O grande ditador, de e com Charlie Chaplin.

Dentro do que foi possível "Foi bonita a festa".
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– Requalificação do parque de merendas da 
Urbanização de Santoinho, com a colocação de 
toldo sobre o mesmo.

– Colocação de mesas de madeira e de cimento 
pela freguesia, mesas fabricadas pelos voluntários;

– Colocação guarda sóis de colmo na praia de 
São Lourenço;

– Reabilitação e colocação de tabela de Bas-
quetebol no parque desportivo e de lazer do Lugar 
da Areia, fazendo com que mais um equipamento 
que estava abandonado, esteja agora à disposição 
dos Darquenses e colocação de Parque Infantil

– Construção de ponte pedonal entre a urbani-
zação do Santoinho e a zona comercial;

– Limpeza e reabilitação do parque do Senhor 

da Saúde e zona envolvente;
– Reparação do portão da 

Quinta da Sobreira;
– Colocação de mais dois dis-

pensadores de sacos e recipientes 
para dejetos caninos e a colocação 
de cinzeiros em espaços públicos 
da Freguesia de Darque.

– Colocação e pintura das me-
sas e bancos da Rua das Flores e da 
Praia Fluvial de S. Lourenço com 
limpeza do espaço público envol-
vente e colocação de papeleira.

– Limpeza de áreas públicas 
e dos passeios na Rua das Dálias 
com a colocação de duas mesas de 
piquenique.

Quando falamos em voluntariado, falamos em 
compromisso, em espírito de missão, no dar de si 
antes de pensar em si e foi com base nisto que lança-
mos o repto, a quem connosco quisesse fazer histó-
ria em Darque...poderíamos falar de grandes feitos 
de outros tempos, como a construção do Centro de 
Saúde, do Pavilhão Gimnodesportivo ou da Esco-
la Carteado Mena, obras que tanto nos orgulham e 
que tanto servem a nossa Vila, mas hoje preferimos 
falar-vos de um conjunto de mulheres e homens que 
semana após semana, servem a causa pública sem se 
servirem dela, pessoas que se reveem na nossa Vila 
e no projeto que fomos desenhando para ela e mes-
mo com todos os constrangimentos que o municí-
pio nos proporciona, não ouvindo os órgãos demo-
craticamente eleitos em Darque, 
quer o Executivo desta Junta quer 
a nossa Assembleia de Freguesia, 
fazem acontecer, dando o seu tem-
po, potenciando os seus saberes, 
quer no transporte de dezenas de 
Darquenses ao centro de vacina-
ção, quer na receção e distribuição 
dos alimentos às pessoas mais ca-
renciadas, bem como nas obras de 
restauro, construção e limpeza da 
nossa Vila como por exemplo: 

– Limpeza do tanque do cara-
manchão e zona envolvente no 
Galeão;

– Limpeza e reabilitação dos 
tanques de lavar de Salgueirinhos 
e zona envolvente;

Vamos falar de voluntariado

Tanques de lavar do Rio Covo

Lugar da Areia

Rua das Dálias
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– Limpeza do parque 
de merendas e zona en-
volvente, junto da Asso-

ciação de Reformados de Darque;
– Limpeza das áreas verdes da rua do comércio, onde posterior-

mente foi pintado um mural;
A todos vocês, e porque o vosso apoio e colaboração foi e é fun-

damental, o nosso muito obrigada.

Vamos falar de voluntariado

São Lourenço

Lugar da Areia

Tanque do Caramanchão

Dejetos de caninos com dispensador

Aldeia dos Gatos Cinzeiros

Dejetos de caninos com dispensador
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Vamos falar de voluntariado

Lugar da Areia

Santoinho

Aldeia dos Gatos Lugar da Areia

Largo António Miranda

São LourençoUrbanização Santoinho
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Luísa Moreira Monteiro, foi uma das 11 vencedo-
ras dos projetos culturais de Viana do Castelo 2021, 
com o Projeto DARIK- Mural em Zona degradada. 
Este concurso tinha como objetivo proporcionar 
aos artistas uma oportunidade de lançar um projeto 
próprio e no caso da nossa Artista, contribuir para 

o desenvolvimento social, com o embelezamento 
do mural, conforme podemos constatar nas foto-
grafias. A Junta de Freguesia acompanhou de perto 
o desenvolvimento do projeto e lançou o desafio à 
artista de pintar um mural no nosso cemitério, um 
mural que dignifique e honre os Darquenses que já 

não se encontram entre 
nós, um mural com uma 
mensagem de paz e se-
renidade. A artista Luísa 
Moreira aceitou pronta-
mente o desafio, e o mural 
começará a ser trabalhado 
já no início de setembro, 
certamente a Luísa volta-
rá rapidamente a ser notí-
cia para os Darquenses.

Obrigado Luísa!

seu trabalho, decompor restos de galhos de árvores. A 
Junta de Freguesia apela a todos os frequentadores das 
praias para que não deixem no areal: beatas, plásticos, 
vidros, máscaras e, até dejetos caninos, utilizando os 
recipientes separativos que estão ao longo do areal para 
depositar os resíduos. 

Se a natureza faz a sua parte, façamos nós a nossa.

Como tem sido 
hábito, a Junta de 
Freguesia de Dar-
que tem feito a 
limpeza do areal da 
praia do cabede-
lo e tem mantido 
limpo o passadiço 
de acesso à Praia 
Acessível. Podem 
ver-se imagens de 
larvas de escara-
velho a fazerem o 

Época balnear 2021

Mural na Quinta da Bouça
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Na última edição do Boletim Informativo da Junta 
de Freguesia publicado em abril de 2021, por lapso, o 
executivo transmitiu uma informação que carece de 
retificação. Assim, onde se lê: “sabe-se agora porque 
é público que, a Câmara Municipal pagou a totalida-
de da escultura” deverá ler-se: “sabe-se agora porque 
é público que, a Câmara Municipal deliberou atribuir 
à Comissão de Festas um apoio de 24 mil euros para 
produção e instalação da escultura”. Feita esta retifi-
cação, a Junta de Freguesia apresenta um pedido de 
desculpas aos leitores do Boletim informativo pela 
ocorrência do lapso mencionado. 

Não houve qualquer intenção, nem foi publicado 
no Boletim qualquer insinuação que coloque em cau-
sa a honestidade das pessoas envolvidas no projeto.

Censos 2021
A Junta de Freguesia de Darque, como todas as fre-

guesias do país, colaboraram com o INE no apoio à 
população no preenchimento do seu recenseamento 
obrigatório.

Nota de esclarecimento aos Darquenses 
sobre a Estátua de São Sebastião

Da autoria de Salvador Vieira, inaugurado em 
outubro de 2007, o monumento ao pescador, com 
três metros de altura colocado na rotunda do Cais 
Novo, na freguesia de Darque em Viana do Castelo, 
é uma homenagem aos homens do rio de Darque.

O monumento é formado por um espelho de 
água com revestimento em granito e um conjunto 
em betão armado constituído por um pilar da pon-
te Eiffel e um barco de fundo chato, característico 
dos pescadores do rio Lima, a navegar entre duas 
ondas.

Apresenta ainda um pescador moldado em 
bronze, com três metros de altura, colocado em 
cima da proa do barco, a lançar a sua fisga a uma 
lampreia que se encontra debaixo de água.

A Junta de Freguesia realizou recentemente tra-
balhos de conservação e limpeza do monumento, 
sendo novamente possível ver água no “espelho de 
água” que circunda a embarcação e a estátua.

Monumento ao Pescador

Esperamos, que volvidos 10 anos, o poder central 
perceba as reais características e necessidades da nossa 
Vila.
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O Executivo da Junta de Freguesia continua, de acordo com as possibilidades e disponibilidade de meios fi-
nanceiros e humanos, a requalificar passeios e zonas de estacionamento de viaturas, como são exemplos os traba-
lhos já efetuados na Rua José do Rego Lopes, Rua João Lopes “O Moço”, Rua Pero Vaz de Caminha, Rua Campo 
da Areia, Rua Zaida Lima Viana.

Requalificação de passeios e locais de estacionamento

Já visitou o nosso sítio na internet?  www.jf-darque.pt
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Foi concluída recentemente a reconstrução do 
muro que permitiu o alargamento da entrada da estra-
da nacional - N13 para a Rua Padre António Gonçalves 
Carteado Monteiro.

A Junta de Freguesia agradece publicamente aos Srs. 
Pedro Sousa e Bruna Gonçalves, proprietários do prédio 
n. 55 da Avenida Carteado Mena que cederam as esca-
das e cerca de 35 m2 do seu logradouro para o domínio 
público, 
p e r m i -
t i n d o 
assim o 
a l a r g a -
mento e 
reperfi-
lamento 
da rua.

Numa segunda fase será requalificado o pavimento, 
sendo necessário também melhorar as infraestruturas 
de água e saneamento, questão para a qual esperamos 
contar com o apoio das entidades competentes, Câ-
mara Municipal de Viana do Castelo e Águas do Alto 
Minho.

Obras de requalificação da Quinta da Bouça e o Bairro do IHRU

Alargamento Rua Padre António Gonçalves Carteado Monteiro

Continuam a decorrer as obras de Requalificação 
do Espaço Público da Quinta da Bouça e da Reabilita-
ção da envolvente exterior do Bairro do IHRU.

Duas intervenções há muito aguardadas e que vão 
proporcionar uma melhoria significativa da qualidade 
de vida de muitos Darquenses.

O acompanhamento que a Junta de Freguesia tem 
feito destas obras, tem permitido resolver alguns pro-
blemas e questões colocadas pelos moradores, bem 
como requalificar algumas zonas públicas que não esta-
vam contempladas no projeto inicial, como é exemplo 
da travessa na Rua S. Sebastião junto ao nº 285.



Boletim Informativo da Junta de Freguesia de Darque

11

S o m o s 
grandes e uma 
vez mais que-
remos para-
benizar Dar-
quenses que 
nos enchem de 
orgulho.

P a r a b é n s 
Antoine Lau-
nay - Canoísta 
Olímpico do 
Darque Kayak 

Clube pela sua brilhante prestação nestes Jogos Olím-
picos.

P a r a b é n s 
Sérgio Maciel 
pelo primeiro 
lugar do pó-
dio da Prova 
C1 Masculi-
nos Sub-23, 
no Europeu 
de Maratona 
que decorreu 
em Moscovo e 
pelo títulos de 

Vice-campeão Nacional Regatas em Linha C1 Sénior e 
Vice-campeão Nacional  Regatas em Linha C1 sub23, 
Medalha de Ouro C1 Sub23 na Taça de Portugal de 
Maratonas, e Medalha de Prata em C1 Sénior na mes-
ma prova.

Parabéns à Associação Desportiva Darquense pela 
subida à 1ª divisão distrital de Futebol Sénior.

Não poderíamos estar mais orgulhosos. A todos e 
a cada um de vocês em particular, o nosso muito obri-
gado.

Rede de abastecimento de gás e água

Darquenses em Destaque

Continuam as obras de ins-
talação da rede de gás natural e 
renovação da rede de abasteci-
mento de água na freguesia, em 
especial na zona do Cais Novo. 

Depois das obras de instala-
ção foram pavimentadas e re-
qualificados os passeios de algu-
mas das ruas intervencionadas, 
como são os casos das Ruas dos 
Lilazes e das Tulipas.

A Junta de Freguesia conti-
nuará a interceder junto das en-
tidades competentes, para que a 
expansão da rede de gás a mais 
lugares da nossa Vila, seja uma 
realidade num curto prazo.
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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)
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

Recolha de resíduos

O Teatro regressa a Darque

Numa produção da Associação Cultural Thíasos, 
com a Organização da Junta de Freguesia de Darque, 
Projeto Margem – Espaço Criativo e Associação de 
Reformados de Darque, será apresentada a Peça Tea-
tral Greco-Romana Antígona de Sófocles, no dia 12 de 
setembro, no auditório do Centro Pastoral Paulo VI. 
Reserve já o seu lugar.

Contactos para recolha gratuita
258 248 100

www.smvc.pt




