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DARQUE
Editorial

Bom ano Darquenses,
É com imenso prazer que me dirijo a vós neste 

primeiro boletim deste mandato. Isto significa que 
os Darquenses voltaram a depositar confiança no 
nosso projeto e no grupo de mulheres e homens 
que o compõem.

Como é sabido, sempre dissemos que a nossa 
causa é Darque e por isso pedimos o vosso voto 
de confiança para manter Darque no rumo certo. 
Reforçamos através das negociações pós eleitorais 
que é nossa intenção trabalhar com todos, daí ter-
mos construído pontes, convidando as restantes 
forças políticas a fazerem parte do executivo da 
junta de freguesia, o Partido Socialista aceitou, na 
pessoa da eleita Vânia Ferreira, a quem aproveito 
para dar as boas vindas como vogal deste executi-
vo, assim como aos novos elementos do executivo, 
da CDU, o secretário Carlos Esteves, a vogal Cátia 
Cebolo e a continuidade de António Pinto como 
Tesoureiro.

Acredito que estão reunidas condições para 
que, havendo vontade política por parte do exe-

Campanha de recolha de géneros alimentares 
a favor do Banco Alimentar Contra a fome de Viana do Castelo

(pág. 2 )

cutivo municipal de 
maioria PS, se cons-
truam pontes de di-
álogo e de trabalho 
em prol de Darque 
e dos Darquenses.

Estamos cá por 
todos e para todos, 
continuaremos a 
ser céleres nas vossas solicitações, na medida do 
que nos é possível e estaremos sempre disponíveis 
para falar com quem queira falar connosco e para 
juntos encontrarmos as melhores soluções para a 
nossa Vila.

Sabemos que ainda estamos em época de pande-
mia, por este motivo ainda não reabrimos as reuni-
ões mensais ao público, situação que iremos regu-
larizar logo que a situação pandémica nos permita.

Até lá, qualquer coisa, não hesitem.
Um 2022 repleto de realizações.
O vosso Presidente,
Augusto Silva

Nos dias 27 e 28 de novembro de 2021, o exe-
cutivo desta junta de freguesia colaborou com 
a campanha de recolha de bens alimentares nas 
grandes superfícies comerciais de Darque e Maza-
refes e posterior entrega nos armazéns do banco 
alimentar para contagem e devido armazenamen-
to, foram dois dias cheios de trabalho, mas que re-
forçam o nosso espírito solidário para com a co-
munidade.
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1ª Maratona de BTT 
da Vila de Darque

Nesta campanha contamos também com a colabo-
ração de alguns voluntários, aos quais, em nosso nome 
e em nome do Banco Alimentar, muito agradecemos.

Foi com imensa alegria que recebemos a notícia, 
no final do dia de Domingo, que o Banco alimentar de 
Viana do Castelo, foi um dos dois Bancos alimentares 
do país a ultrapassar o valor em kg de bens doados des-
de o período pré-pandémico de 2019. Estes resultados 
mostram a fibra da qual os alto-minhotos são feitos e 
não poderia ser melhor.

Campanha de recolha de géneros alimentares 
a favor do Banco Alimentar Contra a fome de Viana do Castelo

Programa operacional de apoio a
pessoas mais carenciadas
(POAPMC)

Continuamos firmes na convicção que este apoio 
alimentar que é atribuído a pessoas mais carenciadas, 
na sua maioria de Darque, mas também doutras fre-
guesias da margem esquerda do rio Lima se consti-
tui como um bom instrumento de apoio imediato no 
garante das necessidades básicas e elementares ao ser 
humano...Neste novo mandato já fizemos oito distri-
buições, abrangen-
do um total de 92 
famílias (280 pes-
soas) e tal não se-
ria possível sem o 
apoio inestimável 
dos nossos volun-
tários que estão 
connosco sempre 
que é solicitado, 
e por isso, a todos 
eles, o nosso muito 
obrigado.

A Associação Recreativa e Cultural Bombos de São 
Sebastião, através do seu presidente, reuniu com este 
executivo na expectativa de obter o nosso apoio na in-
tenção de promover a 1a Maratona de BTT Vila de Dar-
que, naturalmente, percebendo o potencial que esta 
iniciativa tem e tendo em linha de conta que a mesma 
vai de encontro às apostas que este executivo tem de 
criação de uma agenda desportiva, concordamos que 
faria todo sentido o nosso apoio em todo o processo. 
Constituímo-nos como facilitadores, convocando os 
parceiros sociais para reuniões, foram distribuídas al-
gumas tarefas, assumidas responsabilidades para que 
no próximo dia 20 de fevereiro decorra em Darque a 
1a maratona de BTT da Vila de Darque.

BTT XCM

ESPECIALISTAS EM 
MARKETING DIGITAL
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Comissão Social de Freguesia

A Junta de freguesia e as forças vivas de Darque

Temos dado continuidade àquilo 
que iniciamos no mandato anterior, 
seguindo o mote :”juntos vamos mais 
longe “ e por isso sempre que existe 
uma necessidade, um desafio ou uma 
oportunidade, lançamos o repto às ins-
tituições/associações Darquenses para 
que juntos possamos levar as iniciativas 
a bom porto, foi o que aconteceu com 
a iniciativa da comemoração do dia de 
São Martinho na Escola Carteado Mena, com ativi-

dades várias, em que 
chamaram as famílias 
à escola, onde pais e 
filhos participaram 
em jogos tradicionais, 
em workshops de 
culinária com um in-
grediente obrigatório, 
a Castanha. Foram 
assadas castanhas do 
modo tradicional, os 

alunos dançaram e fizeram pequenas 
atuações teatrais, e terminou o dia, com 
uma encenação da peça de são Marti-
nho, com o próprio, chegando a cavalo, 
com toda a simbologia de São Marti-
nho, colocando a capa sobre o mendigo 
e foi à luz do espírito solidário de São 
Martinho, que as associações e insti-
tuições colaboraram na medida do que 
lhes foi possível...da parte deste execu-

tivo, foram doadas todas as castanhas e foi prestado 
apoio logístico quer 
pelo executivo, quer 
pelos voluntários que 
estão sempre dispo-
níveis para colaborar. 
Foi um verdadeiro ve-
rão de São Martinho, 
com o sol a brilhar e 
a abrilhantar esta ini-
ciativa.

No âmbito 
das reuniões da 
Comissão So-
cial de freguesia, 
foi lançado o 
repto ao CLDS 
4g - Viana para 
tod@s que crias-
se em parceria 
com o municí-
pio e esta junta 

de freguesia, Oficinas lúdico-pedagógicas de Natal para 
os alunos/residentes em 
Darque, em situação 
comprovada de carência 
económica e /ou que 
ambos os progenitores 
estivessem a exercer ati-
vidade laboral durante a 
pausa letiva.

Inscreveram-se quin-
ze crianças que reuniram 

os critérios de 
admissão e 
durante a 1a 
semana de-
senvolveram 
as mais varia-
das ativida-
des, a segunda 
semana aca-
bou por ter de ser cancelada, motivada por várias si-
tuações de isolamento profilático. Entre outras foram 
realizadas várias atividades das quais se destacam as 

desenvolvidas pelo projeto 
Margem-Espaço Criativo e 
a tão esperada ida ao Par-
que temático do Perlim em 
Santa Maria da Feira.

Agradecemos ao CLDS 
4g Viana para tod@s e ao 
Projeto Margem-Espaço 
Criativo por todo o empe-
nho e dedicação.
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Durante anos, vários darquenses fizeram parte desta 
família. O escutismo muda a forma de viver daqueles que 
ingressam no movimento. Queremos continuar a fazer a di-
ferença na vida das crianças e jovens de Darque. O ideal es-
cutista molda a vida de forma a que no futuro estas crianças 
e jovens sejam adultos responsáveis e felizes. 

O Agrupamento de Escuteiros este ano enfrenta um novo 

desafio, o de participar no 
maior acampamento nacional 
(ACANAC 2022), que conta 
com mais de 15 000 jovens 
Escuteiros de todo o país.

Junta-te a este movimento!
Inscrições abertas todo o ano.

usados, a primeira das 
iniciativas previstas 
para cativar a ida de 
pessoas à ZAED. Foi 
colocado um espaço 
unicamente dedicado 
às crianças, com três 
insufláveis e animado-
ras, que mascaradas 
fizeram as delícias dos 
mais pequeninos, com 
atividades diversas 
como modelagem de 
balões e pinturas.

O nosso objetivo é “Trazer as pessoas à feira”, quer 
seja nos feirões de usados, nas feiras quinzenais, e a ou-
tras iniciativas que estão a ser consideradas.

O executivo junto dos mais pequeninos

Zona de atividade económicas de Darque - ZAED

Na semana 
que antecedeu 
o Natal, o exe-
cutivo desta 
junta de fre-
guesia ofereceu 
uma pequena 
lembrança de 
natal a cada 
aluno das ins-
tituições escolares de Dar-
que. Foi uma oferta simbó-
lica que reforça a ideia que 
com pouco fazemos muito. 
Saímos de cada instituição 
educativa de coração cheio 
e com os sorrisos das crian-
ças gravados nas nossas me-
mórias.

No âmbito das 
medidas deste execu-
tivo para revitalizar 
a zona de atividades 
económicas em Dar-
que (ZAED), de-

correu no 
dia 18 de 
dezembro 
de 2021, 
juntamen-
te com o 
feirão de 

45 anos de escutismo na Freguesia de Darque!
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Foi concluída a substituição da iluminação tradi-
cional, quer do espaço exterior quer do interior do 
pavilhão gimnodesportivo por LED, totalmente custe-
ada pelo orçamento da Junta de Freguesia. Apesar do 
investimento, elevado para o orçamento desta junta 
de freguesia, sabemos que 95% da energia dos LED é 
convertida em luz e somente 5% é desperdiçada como 
calor, não produz luz ultravioleta, nem infravermelha, 
evitando assim riscos para a saúde humana e para a fau-

na e a flora.  Sabemos que a médio prazo este investi-
mento irá compensar a nível financeiro porque os LED 
têm uma vida útil mais longa e consomem 2 a 5 vezes 
menos que uma lâmpada de baixo consumo conven-
cional e 8 a 9 vezes menos que uma lâmpada incandes-
cente tradicional.

Assembleias de Freguesia

Substituição da iluminação tradicional do gimnodesportivo por LED

Até ao momento, neste novo mandato, decorreram 
duas Assembleias de Freguesia, a primeira, no dia 16 
de outubro de 2021, referente ao ato de instalação e 
funcionamento da Assembleia de Freguesia, da qual 
resultou a seguinte composição do Executivo:
Augusto Manuel Alves Silva – Presidente (CDU)
Carlos Alberto Araújo Esteves – Secretário (CDU)
António Manuel Fernandes Pinto – Tesoureiro (CDU)
Cátia Soraia Gaspar Cebolo – Vogal (CDU)
Vânia Conceição Ribeiro Gonçalves Ferreira – Vogal (PS)

Composição da Mesa da Assembleia:
António Fernando Pires Coelho – Presidente – PPD/
PSD.CDS/PP-É Agora Viana
Susana Maria Dinis Capitão dos Santos Oliveira – 1ª 
Secretária – (PS)
Ana Rita da Silva Cruz – 2ª Secretária – (CDU)

Vogais das forças políticas com assento nesta assembleia:
Manuel Joaquim Barbosa Dias – (CDU)
Remi Gonçalves Ferreira – (CDU)
Marta Conceição Alves Silva Ligeiro – (CDU)
Manuel Augusto Maciel São João – (CDU)
Miguel António Almeida Gonçalves – (CDU)
Joaquim Dantas Afonso Perre – (PS)
Rosalina Maria de Freitas Rodrigues – (PS)
Rui Alberto Gonçalves Brito Martins – (PS)
Maria Emília Gonçalves Martins Moreira - (PS)
Adriano Domingos Martins Maia Ferreira – PPD/
PSD.CDS/PP-É Agora Viana

A segunda Assembleia decorreu no dia 16 de De-
zembro, da qual resultou a aprovação dos regulamen-
tos, tabelas  e taxas para 2022, a aprovação das grandes 
opções do plano para 2022, a aprovação do mapa de 
pessoal para 2022, a aprovação da autorização prévia 
genérica, a autorização da Junta de Freguesia aceitar 
doações, conforme artigo 7º, ponto 2  alínea c do re-
gimento e a aprovação  da proposta da Junta de Fre-
guesia sobre a conformidade dos requisitos, relativos 
ao exercício de funções a tempo inteiro pelo presidente 
da junta de freguesia, artigo 9º, ponto 1, alínea q da lei 
75/2013.

Foram também aprovadas duas propostas de reco-
mendação e um Voto de Louvor apresentadas pela CDU:

– Estudar e preparar o caminho para a extinção da 
ADAM e reversão do serviço para as Câmaras Munici-
pais;

– Pela garantia de Mobilidade no Alto Minho e des-
contos nos transportes;

– Voto de louvor à atleta de surf adaptado Marta 
Paço pela medalha de ouro conquistada.
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Escola EB1/JI do Cabedelo

EB1/JI Senhora da Oliveira

No âmbito do projecto EUErasmusPlus E=MS2, a Escola 
Básica do Cabedelo, Agrupamento de Escolas de Monte da 
Ola irá receber delegações Espanha, França e Croácia entre 
os dias 23 e 27 janeiro. Serão três dias de partilha, colabora-
ção, coesão e interculturalidade. Um projeto para aprender a 
viver juntos, a cooperar, a superar-se, a conectar-se e a con-
seguir combater questões importantes para o nosso planeta, 
nomeadamente sobre as questões das alterações climáticas. 
O coordenador José Moreno, professores colaboradores e 
alunos do terceiro ano da Escola Básica do Cabedelo vão so-
mar mais três mobilidades internacionais a uma já realizada 
em França.  Um projeto que iniciou em 2020, ultrapassou 
os dois confinamentos, mas com imenso trabalho desenvol-
vido onde os alunos intervenientes poderam trocar os seus 
trabalhos virtualmente. De realçar a edição do livro e expo-
sição “As nossas Metas Globais”, o filme “É urgente Ajudar 
a Natureza” e as várias sessões de sensibilização realizadas 
pelos alunos do terceiro ano da Escola Básica do Cabedelo 
em diferentes espaços públicos.

A EB / JI da Senhora da Oliveira – Darque, comemorou 
a data de Elevação de Viana do Castelo a cidade, no dia 20 
do corrente mês.

Neste sentido, iniciamos o projeto “Viana do Castelo - a 
nossa cidade” explorando o património local, a Lenda de 
Viana e o significado da bandeira da cidade. Estão também 
incluídas conversas e visualização de filmes ou imagens alu-
sivas ao tema referido.

O ponto de partida deste projeto foi o convite dirigido ao 
senhor Presidente da Junta de Freguesia, para a deslocação à 
escola, a fim de hastear a bandeira do nosso concelho. Dessa 
forma, propomos às famílias dos nossos alunos, trazerem 
material reciclável, para construção de um castelo. Ao longo 
do ano, outras atividades irão surgir neste contexto, sobre as 
quais partilharemos informações através deste meio."

Projeto Rua a Brincar

O Rua a Brincar é uma iniciativa que cria a opor-
tunidade às crianças de poderem brincar livremente e 
em segurança, na rua dos seus bairros. Tem o apoio da 
Câmara Municipal e desenvolve-se em algumas zonas 
do Concelho.

Darque é abrangido pela iniciativa em dois lugares 
distintos da freguesia, na Cidade Nova às quintas fei-
ras, com um grupo pequeno, mas regular e no Cabe-
delo às terças-feiras com bastante adesão, sendo que 
nas quatro sessões feitas em ambos os locais, o projeto 
abrangeu 77 crianças. O Rua a Brincar tem como pre-
missas: o brincar livremente, a regularidade das sessões 
para que se possam criar rotinas de brincadeira nas zo-
nas habitacionais abrangidas, a criatividade através do 
uso de materiais que não têm uma forma única de ser 
usados e claro está, a segurança, com facilitadores que 
têm a responsabilidade de supervisionar as crianças 
sem interferir nas dinâmicas. As sessões só não serão 
realizadas, caso a segurança das crianças seja colocada 
em causa por questões climatéricas adversas.

Brincar li-
vremente ao 
ar livre tem 
um papel fun-
damental no 
bom desenvol-
vimento das 
crianças e por 
isso os promo-
tores do pro-
jeto contam 
connosco para 
dar vida às 
Ruas da nossa 
Vila.
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O Viana Garças Clube já não usa fraldas.
Quatro anos de idade no passado 28 de de-

zembro.
Parece pouco, mas o que se tem feito, foi 

com a generosidade de muitos.

Treinos diá-
rios, cerca de 20 
deslocações por 
ano por todo o 
país, Sérgio Ma-
ciel com vários 

títulos nacionais e internacionais, interação com a comuni-
dade (exposição Sérgio Maciel no Museu Maria Irene A. 
Rego em Darque, com a FPC 
no programa + Canoagem na 
Carteado Mena, etc ), ativi-
dades de proteção da nature-
za ( ações de limpeza, kayak 
plogging) e muito mais.

Como foi possível?
Voluntariado de muitos, com ajuda de alguns patrocina-

dores e entidades públicas, para além dos amigos que nos 
motivam e acreditam em nós. Vamos  percorrendo vários 
locais do nosso Concelho e até mesmo Distrito (Darque, Sta 
Marta Portuzelo, Sta Maria Maior, Valença ) povoando os 
nossos rios, sempre com o sonho de que a canoagem chegue 
a mais sítios e a mais pessoas.

Objetivos a médio prazo
Queremos cres-

cer, não só em nú-
mero de pratican-
tes, mas também 
no alargamento 

das nossas zonas de 
intervenção. 

Se o formos con-
seguindo achamos 
por bem empregue tanto tempo e tanta energia. 

Se alguém achar que podemos ajudar, ao longo do nosso 
rio Lima e não só, contacte-nos, através da nossa página de 
Facebook “ Viana Garças Clube” ou do nosso mail viana-
garcas@gmail.com, que juntos poderemos encontrar uma 
solução para pôr mais gente na água. 

Não se esqueçam que habitualmente, falamos sempre 
das crianças como público alvo, mas os mais velhos e os 
possuidores de deficiência física beneficiam de uma forma 
inquestionável deste maravilhoso desporto, quer a nível 
físico quer mental, 
pelo desfrutar de uma 
natureza e de uma 
atividade que a todos 
beneficia. 

Obrigado e um até 
já!!!

Darque tem futuro

O Viana Garças Clube já não usa fraldas

Darque é vila há 35 anos, uma vila em plena idade adulta.
No entanto, esta jovem vila tem uma longa história de 

valores que vão passando de geração em geração.
Já em 1774, no lugar do Cais Novo, foi fundado um dos 

mais importantes centros cerâmicos do nosso país e as suas 
louças alcançaram grande notoriedade em resultado da sua 
qualidade e valor artístico.

O serpentear das águas do rio Lima foi claramente um 
factor de enorme importância como via de transporte e co-
mércio.

Quem não se lembra da seca do bacalhau em estendais 
de arame ao sol?

E o nosso Cabedelo, com uma das melhores praias para 
a prática de desportos aquáticos?

Não nos esquecemos também da sua beleza natural, onde 
o monte Galeão é um bom e belo exemplo.

Este recordar nostálgico tem um propósito — em primei-
ro lugar, sentimo-nos orgulhosos de um passado de valor 
acrescido e, em segundo lugar, devíamos olhar para as nos-
sas paisagens naturais e a nossa cultura histórica como um 
impulso para construir um futuro próspero.

A vila de Darque sempre teve razões de ordem histórica, 
cultural, artística, geográfica, demográfica, social e econó-

mica para se afirmar como uma referência no Distrito de 
Viana do Castelo.

Há 35 anos que os destinos da nossa freguesia são geri-
dos pela bipolarização entre o PS e a CDU, com um inter-
médio de quatro anos pelo PSD.

A nossa vila tem vindo a perder a sua áurea no contexto 
do nosso concelho a todos os níveis, por interesses inusita-
dos.

É assim impreterível que os eleitos por Darque criem 
todas as condições para definirem objectivos de interesse 
colectivo, independentemente dos seus quadrantes políticos.

Será que não há pontos comuns por forma a trazer e criar 
sinergias para o desenvolvimento económico e social da 
nossa vila de Darque?

Em suma, a Junta de Freguesia, na pessoa do seu Pre-
sidente, tem que ter uma acção mais pragmática, inclusive 
com a Câmara Municipal, balizando no tempo os objectivos 
a alcançar. A indiferença e abandono a que o Presidente da 
Câmara de Viana delegou a nossa vila é motivo de grande 
desilusão.

É tempo de agir!
Adriano Ferreira
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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
Quinzenais, terças-feiras, às 09h00.
Última do mês aberta ao público.
Feira quinzenal em Darque (em 2022, caso estejam reunidas 
as condições)
Janeiro: 2, 16 e 30. Fevereiro: 13 e 27. Março: 13 e 27. 
Abril: 10 e 24.
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
1.500

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

Ficha Técnica

Recolha de resíduos

Contactos para recolha gratuita
258 248 100

www.smvc.pt

Pomar: a sua importância 
no espaço público

O processo de implementação de um pomar no es-
paço público constitui uma ligação entre várias temá-
ticas como a  sustentabilidade ecológica e económica: 
vemo-nos perante uma situação de prática agrícola 
intensiva, resultante da obrigatoriedade de resposta 
às necessidades da população – alimentar um elevado 
número de pessoas – e do aumento dos custos, diretos 
ou indiretos, que implica, por exemplo, importar os ali-
mentos, de modo a que todos tenham acesso a eles; a 
política: estas medidas de implementação de pomares, 
permite conhecer quais os espaços que são destinados 
à participação pública na construção e valorização da 
freguesia/cidade e perceber o quão capaz é a popula-
ção de se alimentar sem ter recorrer a alimentos impor-
tados e, por vezes, de baixa qualidade; a estética: um 
espaço aparentemente sem utilidade e “ao abandono” 
pode ser produtivo e objeto de apreciação; a função do 
espaço público e o seu contributo para a criação de la-
ços comunitários; a participação ativa da comunidade, 
entre outras.

Em suma, a criação de um  pomar  público só traz 
vantagens à comunidade, pois permite aos cidadãos 
utilizar o espaço de forma sustentável, tornando-o lu-
gar de criação de laços intercomunitários e intergera-
cionais, de partilha de saberes e de coesão social.

Neste sentido, a Junta de Freguesia de Darque, em 
colaboração com a Camara Municipal e os moradores, 
vai implementar um pomar público, com árvores au-
tóctones, na Urbanização de Santoínho.


