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DARQUE
Editorial

Caras e Caros Darquenses,
No mês em que se comemora Abril, como sím-

bolo de liberdade e dignidade humana, dirijo-me 
a vós com as forças renovadas por saber que temos 
podido contar com os Darquenses, quer no ines-
timável apoio dos voluntários, quer a coesão em 
torno dos desafios lançados, de que deles fazemos 
menção ao longo deste boletim.

Continuamos firmes na convicção que nin-
guém sabe melhor que os Darquenses o que é 
importante e melhor para Darque. Que erros po-
deriam e podem ser evitados, se os órgãos demo-

Inauguração do Pomar Comunitário da Leitura

(pág. 2 )

No passado dia 3 de abril, inau-
gurou-se o tão esperado Pomar 
Comunitário da Leitura na urba-
nização do Santoínho.

O dia estava solarengo, as 10 
árvores de frutos plantadas, algu-
mas já a querer florir, a comunida-

de estava em festa. Algumas pessoas aceitaram o 
desafio lançado de colocarem stands de venda de 
produtos variados que deram cor e vida ao pomar. 

A Banda Filarmónica da Associação Musical de 
Vila Nova de Anha, brindou-nos com um fantás-
tico ensaio ao ar livre, seguido de um momento 
aberto ao publico de experimentação de instru-
mentos, com bastante adesão por parte dos mais 
pequeninos.

O pomar da leitura ainda tem caminho para 
andar. Brevemente serão colocados livros à dispo-

craticamente eleitos 
tivessem voz ativa 
nas tomadas de de-
cisão e é esse o ape-
lo que lançamos ao 
município, façamos 
abril acontecer, em 
cada decisão, sem 
soberania e em igualdade.

A todos e a cada um de vós, obrigado pela con-
fiança depositada, estamos cá para vos servir.
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Comissão Social de Freguesia

Inauguração do Pomar Comunitário da Leitura

Projeto de mediadores culturais 
e intermunicipais

No âmbito do plano de ação da Comissão Social de 
Freguesia de Darque 2022-2024, decorreu entre 22 de 
março e 8 de abril, no Edifício Mira Lima, o curso de 
primeiros socorros promovido pela junta de freguesia 
em estreita parceria com a For-mar. Deste curso saíram 
12 pessoas mais capazes de prestar primeiros socorros 
a quem deles precisar. Agradecemos à For-mar por ter 
agarrado este desafio.

 Sabia que com financiamento do Fundo Social Eu-
ropeu, o Município criou uma equipa de cinco media-
doras, que está a atuar junto das populações migrante 
e de etnia cigana, em parceria com a Sociedade de Ins-
trução e Recreio Darquense (SIRD) e a Cáritas Dio-
cesana?

 O projeto  visa promover a inclusão social e o com-
bate à pobreza e à discriminação e “tem como objetivos 
a criação de um Espaço (Inter)culturas e a promoção 
de sinergias para o desenvolvimento das atividades; 
divulgação e disseminação do projeto; dinamização de 
conversas “A Família/Escola” promovendo um maior 
envolvimento escolar por parte dos encarregados de 
educação; acompanhamento personalizado aos servi-
ços públicos, de modo a facilitar a relação, o acesso e 
a comunicação na resolução de situações/problemas 
existentes; dinamização da atividade “Teatro com Vida”, 
fomentando a participação comunitária e o desenvol-
vimento de competências sociais, relacionais e cívicas, 
com a finalidade preventiva de regulação de conflitos.

Os mediadores serão intermediários para as si-
tuações sociais, interindividuais ou intergrupais, de 
multiculturalidade significativa, tendo em vista o re-
conhecimento do outro e da aproximação das partes, 
a comunicação e a compreensão mútua, a aprendiza-
gem e o desenvolvimento da convivência, a regulação 
de conflitos e adequação institucional, entre os atores 
sociais ou institucionais etnoculturalmente diferencia-
dos. A equipa terá como missão facilitar a relação e a 
comunicação entre os diferentes protagonistas da co-
munidade (instituições, profissionais e cidadãos/ãs); 
aumentar a participação dos protagonistas para forta-
lecer e desenvolver a comunidade; adequar as institui-
ções e os serviços às caraterísticas da comunidade e às 
suas necessidades; e promover a prevenção e a regula-
ção da conflitualidade manifesta e latente da comuni-
dade local.”
Fonte : Rádio Altominho

Oficinas Lúdico Pedagógicas:
Sediada no Posto de Assistência Social de Alvarães, 

a equipa do CLDS 4G Viana para Tod@s, no âmbito 
da atividade 9 do Plano de Ação da operação POI-
SE-32-2019-17, desenvolve ações de mobilização de 
crianças para a promoção de estilos de vida saudáveis 
e para a integração na comunidade, desenvolvendo 
ações nos domínios da saúde, do desporto, da cultura 
e da educação para uma cidadania plena. Estas sessões 
ocorrem duas vezes por semana nas Escolas EB1 Cabe-
delo e EB1 Zaida Garcez. 

No decorrer do 2º período, fomos confrontados 
com a invasão russa na Ucrânia, que trouxe a guerra de 
volta ao continente europeu.  Na sala de aula, a equipa 
deparou-se com muitas perguntas, opiniões e medos, 
mas também esperança. Encontrámos nas crianças a 
vontade de expressarem as suas emoções sem julga-
mento e com compreensão, num espaço seguro e aco-
lhedor. Através da disponibilização de momentos de 
partilha, escuta e esclarecimento de dúvidas, surgiu a 
necessidade de responder a essas questões, valorizan-
do as emoções e as preocupações da pequenada.

Assim, nasce o e-book “A Guerra, a Paz e as Emo-
ções” que procura compreender a guerra – e a paz – 
sob o olhar e a voz das crianças, partilhando a sua visão 
sobre o assunto, através de escrita e desenhos elabora-
dos por estes alunos.

CLDS 4G Viana para Tod@s

sição, em estrutura desenhada para o efeito, 
construída com materiais reciclados. Novas 
árvores foram plantadas após a inauguração, 
através de contributos de moradores da ur-
banização, agora é vê-las e fazê-las crescer 
para que todos possam usufruir de um espa-
ço que é de todos e para todos.
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A 1ª Maratona BTT Vila de Darque/Intermarché Mazarefes, 
teve a organização da A.C.R. Bombos S. Sebastião e da Junta de 
Freguesia de Darque, em parceria com a Associação de Ciclismo 
do Minho, e a Federação Portuguesa de Ciclismo, tendo contado 
com o apoio do Município de Viana do Castelo e desenrolou-se 
por trilhos e caminhos rurais da nossa Vila e de Freguesias vizinhas. Decorreu no pas-
sado dia 20 de fevereiro aquela que se pretende que seja a primeira de muitas e contou com mais de 300 partici-
pantes. Quer a organização, quer os parceiros, onde se incluem várias Associações de Darque, são da veemente 
convicção, que pese embora tenhamos que melhorar algumas pequenas coisas, a prova foi bem sucedida e enal-
teceu a Vila de Darque e todos os envolvidos...é caso para dizer, “para o ano há mais”.

I Maratona BTT Vila de Darque

Começou 2022 e o Garças tem mantido múltiplas 
atividades, no arranque do 2º quadriénio da sua exis-
tência. Para além de treinos diários, algumas referên-
cias da nossa existência neste primeiro trimestre.
Gala dos Óscares do Desporto – 4 de Março 2022

Uma vez 
mais o Sér-
gio Maciel 
foi agraciado 
no casino 
do Estoril, 
pelo seu de-
s e m p e n h o 

desportivo. Contribuiu com os 
seus resultados, para o ano mais 
medalhado da canoagem portu-
guesa.

Campeonato Regional de Fundo – 12 de Março 
2022 – Marco de Canaveses

Lá fomos ao Marco, marcar a nossa presença e viemos 
de lá com a satisfação de participarmos uma vez mais 
com a Associação do Norte de Portugal de Canoagem. 
O Sérgio e o Rodolfo, trouxeram duas medalhas de ouro, 
mas o mais importante é termos estado todos juntos.

Campeonato Nacional de 
Fundo – 26 de Março de 2022 
– Mirandela

Realizado nas águas do rio Tua 
em Mirandela, num fim de semana 
dispendioso, para as nossas possi-
bilidades financeiras.
Taça de Tripulações de Fundo – 2 de abril de 
2022 – Melres

A felicidade do Sérgio Maciel, ao fazer a prova de 
K2- Sénior com o seu pai. Não foram últimos e a or-
ganização fartou-se de referir a importância do gesto, 
inspirador para outros. A canoagem portuguesa tem 
múltiplas famílias, em que pais e filhos praticam e com-
petem, mas juntos acreditamos que terá sido a primeira 
vez que aconteceu.
Treinos  no Estádio Manuela Machado

Protocolamos com a Câmara 
de Viana do Castelo, a utilização 
do novo ginásio do Estádio Ma-
nuela Machado, onde podemos 
levar os nossos atletas para uns 
treinos de musculação. Tentamos 
utilizar os equipamentos desportivos municipais, be-
neficiando deles e colaborando na sua dinamização.

Viana Garças Clube arranca para o 2º quadriénio da sua existência
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de Viana do Castelo. 
Estiveram presentes atletas de várias localidades do 

Alto Minho, sendo que o vencedor em absolutos mas-
culino foi o darquense Duarte Rodrigues.

VIII Milha Urbana de Darque
Corrida da Liberdade - Milha dos Cravos

 Expansão da rede de gás natural

Numa organização da Junta de Freguesia, decorreu 
no passado dia 24 de abril na urbanização do Santoí-
nho, a Corrida da Liberdade - Milha dos Cravos, inte-
grada no Circuito Regional de milhas urbanas 2022, da 
Associação de Atletismo de Viana do Castelo e fazen-
do parte do programa das Comemorações Populares 
do 25 de Abril, tendo a colaboração da Câmara Muni-
cipal de Viana do Castelo e da Associação de Atletismo 

Apesar de não ser ao ritmo que todos desejamos, a 
rede de gás natural continua a expandir-se pela nossa 
Vila. Nos últimos meses avançaram as obras de amplia-
ção da rede na Travessa das Rosas, em parte da Rua 3 

de Julho e na Rua Manuel Pita. Continua o contacto 
permanente por parte da Junta de Freguesia com a em-
presa instaladora, no sentido de apurar quais os investi-
mentos de curto prazo a realizar em Darque.
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Requalificação do Espaço Público da Quinta da Bouça

No âmbito do PEDU - Plano Estratégico de De-
senvolvimento Urbano, foi aprovada em reunião de 
Câmara Municipal no dia 22 de fevereiro de 2022, a 
adjudicação e minuta do contrato da Empreitada de 
Requalificação do Espaço Público da Quinta da Bouça 
Nascente. Esta obra consiste na continuação das Obras 
de Requalificação do Espaço Público da Quinta da 
Bouça e que nesta zona da Rua da Magnólia/EN13 in-
cluem uma passagem para peões, no atravessamento da 
antiga Passagem de Nível entre o Cemitério e a SIRD. 
Esta solução proposta pela Câmara Municipal não é 
a que reflete a vontade da maioria da população Dar-
quense. Desde 2017 que os eleitos da CDU, ouvindo 
os Darquenses, manifestam que é necessário aprovei-
tar esta oportunidade para construir um viaduto para 
viaturas e peões. Não tendo sido esse o entendimento 
da Câmara Municipal, que se refugiava em questões de 
ordem técnica, para afirmar que não era possível cons-
truir um viaduto, o Executivo CDU, eleito em 2018, 
decidiu elaborar um Estudo Prévio, que concluiu que 
essa solução é perfeitamente viável. Outra questão so-
bre a qual o atual executivo também não foi ouvido é a 
que diz respeito à possibilidade e necessidade de uma 
rotunda no cruzamento do “Martins”. As obras conti-
nuam e lamentavelmente o futuro dará razão ao atual 
executivo quando continuarem a acontecer acidentes 
(alguns deles, infelizmente, com gravidade), e quando 
acontecer o congestionamento de transito, em especial 

às horas de ponta, pois o local funciona como o princi-
pal acesso ao campo de futebol, cemitério, escola, casa 
das artes, igreja e zona histórica de Darque. Mas como 
nem tudo é negativo, saudamos o facto de a Câmara 
Municipal ter aceitado a nossa proposta de canalizar 
água do Galeão, que corre diariamente no Caraman-
chão, para que possa ser utilizada na rega dos novos 
espaços verdes que estão a ser criados com a obra. Para 
além da Quinta da Bouça e Quinta da Bouça Nascente, 
as Obras continuarão com a Quinta da Bouça Poente, 
valorizando toda a área envolvida e resolvendo um gra-
víssimo problema que consiste na separação das águas 
residuais das águas pluviais.

Nova sinalética informativa
Foram adquiridos e co-

locados pela junta de fre-
guesia cinco novos sinais 
verticais informativos.

Continuaremos, dentro 

das nossas possibi-
lidades, a substituir 
a sinalética informa-
tiva que se encontra 
em elevado estado 
de degradação.

Programa operacional de apoio 
a pessoas mais carenciadas
(POAPMC)

Hoje, mais do que num passado recente, entende-
mos que este apoio alimentar que é atribuído a pes-
soas mais carenciadas, na sua maioria de Darque, mas 
também doutras freguesias da margem esquerda do rio 
Lima se constitui como um bom instrumento de apoio 
imediato no que respeita ao assegurar necessidades 
básicas ao ser humano...Neste mandato já fizemos sete 
distribuições, abrangendo um total de cerca de 260 be-
neficiários  e tal não seria possível sem o enorme apoio 
prestado pelos nossos voluntários, a quem muito agra-
decemos.
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Requalificação dos abrigos para passageiros 
junto da EB2/3 Dr. Carteado Mena

Numa empreitada assumida pela Junta de Freguesia estão a ser re-
qualificados e reposicio-
nados os abrigos de pas-
sageiros junto à EB2/3 
Dr. Carteado por for-
ma a que sejam feitas 
(pintadas) as sinaliza-
ções horizontais para 
parqueamento, lugar e 
rampa para pessoas com 

mobilidade reduzida, e passadeira para peões. 

Reperfilamento e compactação do pavimento 
da Rua Gustavo Eiffel

No início do passado mês de fevereiro a Jun-
ta de Freguesia adjudicou a empresa da especia-
lidade a obra de reperfilamento e compactação 
da Avenida Gustavo Eiffel. Era uma intervenção 
há muito aguardada por moradores e visitantes, 
pois o estado do piso era tal que quando cho-
via nem a pé 
as pessoas 
podiam cir-
cular. Mesmo 
sem qualquer 
apoio da Ca-
mara Munici-
pal, até à pre-
sente data, o 
Executivo decidiu não esperar mais pois os moradores, pescadores e comerciantes em especial, e todos os fre-
quentadores da nossa belíssima margem do Lima ansiavam por esta intervenção. 

Requalificação do “Escorrega” 
do Parque Infantil da Avenida 
Rocha Páris

A Junta de Freguesia adjudicou a empresa da 
especialidade a requalificação do “escorrega” do 
Parque Infantil da Avenida Rocha Páris, que se 
encontrava degradado, colocando em perigo as 
crianças frequentadoras do espaço. 
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O trabalho voluntário de um grupo de amigos de 
Darque continua muito 
ativo. 

Para além da prestimo-
sa colaboração na receção 
e distribuição dos alimen-
tos do POAPMC ou nos 
apoios pontuais às famí-
lias, os voluntários têm 
construído mobiliário em 
madeira (reciclada) para as 
escolas ou espaços públi-
cos, tratado e pintado gra-
des, corrimãos, muros, etc. 

O executivo da Junta aproveita 
para mais uma vez agradecer publi-
camente a todos quantos direta ou 

indiretamente, têm colaborado com estas 
nobres e altruístas ações, colocando muitas 
vezes o bem estar comum à frente da sua 
vida pessoal. 

Voluntariado

No dia 22 de Março, ás 11 horas, foi inaugurado 
o  espaço Viver Saúde  na  Unidade do Cabedelo  da 
APPACDM de Viana do Castelo.

Este espaço sofreu uma remodelação, tendo sido 
transformado por completo, com a construção de Bal-
neários, sala de Fisioterapia, Sala de Terapia Ocupacio-
nal, Ginásio e Sala de Snoezelen.

Foi equipado com os mais variados materiais, con-
seguidos com a ajuda do Prémio BPI Capacitar 2021, 
do qual fomos beneficiários, ao abrigo de um projeto 
intitulado “Viver Saúde”, que tem por objetivo promo-
ver a saúde mental, física e emocional dos nossos clien-
tes e colaboradores.

Inauguração do Espaço Viver Saúde - Unidade do Cabedelo
Tivemos o prazer de receber nesta inauguração, 

a Diretora do Centro Distrital de Segurança Social, 
Cristina Oliveira, como representantes do Prémio BPI 
Capacitar, o Diretor Comercial do BPI, Paulo Sérgio 
Esteves e a Diretora de Balcão do BPI, Carla Barbosa, 
o Presidente da APPACDM de Viana do Castelo, Luiz 
Costa e o Vice-Presidente da APPACDM de Viana do 
Castelo, Júlio Viana, bem como Diretores e Coordena-
dores de outras Estruturas da APPACDM, e também, 
claro, os nossos clientes e colaboradores.

Em nome da Unidade do Cabedelo, agradecemos 
a todos a presença e o inestimável apoio para melho-
rarmos cada vez mais o nosso trabalho e os dias dos 
nossos clientes. 
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Tradições da Quaresma, a “Serração da Velha” e a “Queima do Judas”

Velho costume de simular a serração de uma velha, 
em meados da Quaresma, comum a muitos países da 
Europa, como Portugal, Espanha, França, Itália, Suíça. 
Os rapazes dirigem-se à casa das mulheres que ficaram 
avós durante o último ano e, com um serrote, serram 
um cortiço, gritando: “Vamos serrar esta velha! Venha 
a velha p’ró cortiço!” A brincadeira pode, ou não, ser 
acompanhada por testamento.

Como durante a Quares-
ma não havia bailes, aprovei-
tava-se o pretexto da  micare-
me  (precisamente a meio da 
Quaresma), após a serração 
da  velha para celebrar a vira-
gem dos quarenta dias de re-
colhimento e tristeza, nas lo-
calidades onde os mais velhos 
eram mais permissivos, com 
um bailarico que em certas re-
giões passou a ter um jogo de 
fitas presas a uma pinha para 
sortear o rei e a rainha, que por 
isso ganhou o nome de “Baile 
da Pinhata”. 

A mais antiga alusão à ser-
ração da velha em Portugal 
parece ser a de Francisco Ro-
drigues Lobo, em  Corte na aldeia, nos princípios do 
séc. XVII. Carlos Lopes Cardoso refere um folheto de 
cordel de 1685 atinente à costumeira. A tradição es-
tava tão arreigada e ganhou tal popularidade que, nos 
centros urbanos, chegou a ser dramatizada para apre-
sentações públicas, anunciadas em folhetos de cordel 
com a respetiva versalhada, graçolas e testamento, nos 
séculos XVII, XVIII e XIX.

Do ponto de vista musical, os gritos de “Serra a ve-
lha” não possuem propriamente linha melódica. São na 
verdade meros gritos, ou, por vezes, recitativos muito 
elementares. No que respeita às restantes partes da re-
presentação, aplicam-se frequentemente melodias em 
voga com letras adequadas ao caso, em  contra facto. 
Noutros locais, a parte musical está a cargo de elemen-
tos das filarmónicas locais, pelo que as partes cantadas 
têm por base valsas, marchas ou outros géneros musi-
cais próprios desses agrupamentos instrumentais. Para 
a caminhada em direção ao local do julgamento, pelas 
ruas da localidade, junta-se muitas vezes numeroso e 
heterogéneo grupo instrumental, que pode mesmo in-
cluir gaita-de-foles, e bem assim instrumentos ruido-
sos como o reque-reque, triclitrac (martelinhos), ferri-
nhos, caixas e bombos.

De igual modo, também a “Queima do Judas”  con-
tinua a ser celebrada, ainda que por vezes sob a forma 
cristianizada, nalgumas regiões.

Apesar de se tratar de diferen-
tes versões de uma mesma celebra-
ção, os ritos da Serração da Velha e 
da  Queima do Judas  apresentam 
extraordinárias semelhanças, a mais 
importante das quais constitui a lei-
tura do respetivo testamento que, 
em ambos os casos, é invariavel-
mente utilizado como arma de crí-
tica social aceite por todos.

Localidades existem 
em que esta função se 
apresenta sob a forma e 
designação de “pulhas”. 
Tal como o jejum observa-
do por cristãos durante a 
Quaresma e pelos muçul-
manos no  Ramadão  pre-
tende purificar o corpo e a 
alma do indivíduo, a crítica 
subjacente ao “Testamen-
to” lido na Queima do Ju-
das ou na Serração da Ve-
lha procura corrigir certos 
defeitos conhecidos entre 
a comunidade.

O folclore não compreende unicamente as formas 
de cantar e bailar do povo, mas ainda as suas crenças e 
costumes mais genuínos. Os grupos folclóricos dignos 
desse nome devem saber preservar tais tradições, atra-
vés da sua reconstituição em cenários tão reais quanto 
possíveis.

Na Vila de Darque do concelho de Viana do Caste-
lo, encontramos uma curiosa forma de celebração quer 
da Serração da Velha quer da Queima do Judas, em que 
ambas culminam na realização da leitura de um testa-
mento que é, invariavelmente, utilizado como veículo 
de crítica social. A sátira por vezes jocosa contida na 
crítica social que está presente na Serração da Velha e 
na Queima do Judas, também está no tradicional  Can-
tar das Janeiras,  que ao invés do que se passa noutras 
localidades e freguesias vizinhas não são usados os tra-
dicionais Cantares ao Menino ou os Cantares dos Reis.

Os Darquenses acolheram de braços abertos a rea-
lização de ambas as tradições da Quaresma neste ano 
de 2022. Nos dois anos transatos por via da pandemia 
Covid-19, as manifestações e realizações populares fi-
caram todas suspensas.

As mensagens ou testemunhos são verbalmente 
transmitidas sob as formas de discurso ou canção e po-
dem tomar a forma, por exemplo, de contos, provér-
bios, canções ou cânticos. Desta forma, é possível que 
uma sociedade possa transmitir a história oral, litera-
tura oral, a lei oral, e outros saberes entre as gerações. 



Boletim Informativo da Junta de Freguesia da Vila de Darque

9

Conhecer a história de Darque e seu processo evo-
lutivo é saber que cada indivíduo faz parte deste pro-
cesso como ser ativo. É o caminho para a criação de 
uma identidade, primeiramente para com o seu local, 
depois regional e finalmente a identidade nacional. O 
projeto "Conhecer Darque” visa propiciar aos alunos o 
conhecimento e valorização da sua região, salientando 
seus pontos positivos, 
bem como seu desen-
volvimento ao longo 
da história. O objetivo 
é mostrar um pouco 
da história da Fregue-
sia e a importância da 
preservação do pa-
trimónio histórico e 
cultural. A realização 
deste projeto foi mo-
tivada pela necessida-
de de estabelecer uma 
relação entre o que 
se aprende e se conhece com a realidade dos alunos. 
Assim estabelece-se uma forte relação entre passado, 
presente e futuro, permitindo às crianças conhecer as 
suas origens e a importância do local onde vivem. Este 
Projeto vai assim permitir descobrir e conhecer as vi-
vências, a História do Território, Identidade, Memória 
e Cultura de Darque, a freguesia onde vivemos e onde 
a escola está inserida.

No desenvolvimento do projeto, os alunos estão 
neste momento à descoberta das “Tradições Cultu-

A Escola Básica do Cabedelo e o Projeto “Conhecer Darque”

rais”.   Essas tra-
dições foram 
presencialmen-
te transmitidas 
por Darquenses, 
prof ª. Maria da 
Guia, Nuno Ben-
to e Mário São 
João que aceitaram o convite para virem “contar coisas 
de antigamente”. Desse modo, descobriu-se a SERRA-
ÇÃO DA VELHA.  Fazendo jus à tradição, os alunos 
criaram quadras para o “Testamento da Velha” e no dia 
31 de março realizou-se a cerimónia da Serração, com 
todas as personagens representativas, caracterizadas 
com a respetiva indumentária, gentilmente empresta-

da pela SIRD e Junta de Freguesia.
  Aproveitou-se a tradição, para 

refletir sobre atitudes e comporta-
mentos. Cada aluno é único e tem 
seu próprio ritmo de aprendizagem 
baseado nas suas experiências ante-
riores e externas à escola. A escola 
é o local de encontro dessas vivên-
cias, de alunos e professores e o 
debate acerca de temas de interesse 
comum a todos. A aprendizagem é 
o resultado de processos sociais e 
pessoais. A “Serração da Velha”, nos 
tempos atuais é o repúdio pelas no-

tícias falsas, pela humilhação nas redes sociais.  É pre-
parar os nossos alunos para “realidades virtuais” nefas-
tas aos seus projetos de vida. É a reflexão de questões 
relativas ao respeito ao próximo e às suas culturas. É 
criarmos mecanismos e ferramentas que efetivamente 
contribuam para a construção de uma sociedade mais 
humana nos modos de educar.

As docentes: Celeste Gonçalves, Cristina Simões 
Mendes, Raquel Lima  
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Darque estava servida de vias de comunicação sem 
quaisquer constrangimentos, que favoreciam a mobili-
dade entre os vários lugares da Vila. Chegamos a ter a 
Estrada Real e posteriormente a Estrada Nacional 13, 
que eram vias muito importantes para a sua vida quo-
tidiana.

Posteriormente, a ferrovia veio dividir ao meio todo 
o território da Vila de Darque, mas houve o cuidado de 
não isolar as gentes dos lugares da encosta do Monte 
Galeão e Santoínho, a Sul e os lugares da zona ribei-
rinha - lugar do Cais, das Bouças, da Igreja..., a Norte, 
colocando várias passagens de nível ao longo da via fér-
rea. Assim, esta via revelou-se uma mais-valia para os 
Darquenses, beneficiou a população local e os aglome-
rados populacionais vizinhos.

Na atualidade, os estrangulamentos foram-se suce-
dendo com a eletrificação da via, bem como, os obs-
táculos criados à mobilidade, pondo em perigo a vida 
das pessoas que pretendam atravessá-la, a saber: o im-
pedimento à circulação rodoviária na passagem junto à 
Igreja, junto ao Café Goa e junto ao cemitério.

Os trabalhos de eletrificação da ferrovia vêm acen-
tuar ainda mais as barreiras à mobilidade e circulação 
rodoviária. Na ligação da Estrada Nacional 13 à zona 
urbana envolvente ao campo de futebol e ao cemitério, 
a CDU exige perante o Executivo Camarário e as Infra-
estruturas de Portugal que seja derrubada esta barreira 
e neste local passe a ser construído, uma passagem in-
ferior que permita a circulação rodoviária e de peões, 
conforme estudo prévio que a seguir se transcreve: 

“Relativamente às inclinações das vias rodoviárias que 
perfazem a faixa de rodagem, possuem agora, uma in-
clinação do lado que conecta à E.N13 de 20,62% (que 
vence um desnível de 8,09m) e por sua vez, o lado que 
conecta à via junto do cemitério de Darque a inclina-
ção com apenas 6,37%. 

Foi realizada uma busca pelo RPDM, RMUE e res-
tantes Regulamentos do município de Viana do Caste-
lo, contudo, os mesmos não mencionam qualquer in-
clinação máxima como é frequente em alguns RPDM’s 
/ RMUE’s de alguns concelhos, assim, não havendo 
qualquer indicação de inclinação máxima as propostas 
no presente estudo enquadram-se. 

Para além disso, não existe qualquer decreto-lei que 
faça a gestão geral relativamente às inclinações máxi-
mas e que defina o que é ou não admissível. 

Não obstante, terão que ser obviamente pendentes 
que permitam a circulação em total segurança e con-
forto assim, achamos que a pendente de 20,62% em-
bora mais elevada que a da outra extrema, permite a 
circulação automóvel.”

Esta via tem de ter continuidade até ao Rio Lima, ou 
seja, passar a ser um acesso direto da Estrada Nacional 
13 à margem do Rio Lima, que dará também ligações 
para nascente e poente da nossa Vila. Estes acessos já 
estão desenhados no Plano de Pormenor para a frente 
ribeirinha entre pontes.

Desta forma, estaremos a pugnar por uma Vila de 
Darque sem estrangulamentos e guetos que só criam 
instabilidade e descontentamento. 

Esbater as barreiras que dificultam as 
acessibilidades e a mobilidade na vila de Darque

A Câmara Municipal aposta em Darque!
Os eleitos pelo partido socialista, empenhados no 

desenvolvimento desta comunidade, empenharam-se 
arduamente, desde 2013, para a realização desta mag-
nífica obra.

Os atuais eleitos, Vânia Ferreira, Milu Moreira, Su-
sana Capitão, Rui Martins, Augusto Araújo e Joaquim 
Perre, juntamente com toda a sua equipa continuam a 
trabalhar em prol da continuidade do desenvolvimen-
to da sua terra, nomeadamente contactar as pessoas/
proprietários para a cedência dos respetivos terrenos 
entre a " Quinta da Bouça, Cidade Nova e largo da feira.

A segunda fase do corredor verde, OBRA PS, é uma 
realidade!

Uns queixam-se, outros trabalham!

A Quinta da Bouça e sua 
requalificação Recolha de resíduos

Contactos para recolha gratuita
258 248 100

www.smvc.pt
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"MARGEM - Espaço Criativo” é o projeto que veio 
lubrificar Darque e Viana do Castelo. Traz consigo a 
inspiração e a expiração. No sentido mais amplo da 
analogia que lhe concede: veio renovar o ar - inalar e 
expelir novas respirações. Veio, ainda, fruir um circuito 
atmosférico onde a sensibilidade e a criação podem ser 
respiráveis.

MARGEM-Espaço Criativo é um projeto de dina-
mização artística e cultural que promove a interação 
de conhecimentos artísticos e artesanais com a comu-
nidade. Pretende estabelecer redes de contacto entre 
artistas e artesãos, assim como, alargar horizontes e 
capacitar novas experiências à comunidade em geral. 
Neste sentido, em parceria com a Junta de Freguesia 
de Darque, têm proporcionado à comunidade diversos 
eventos destacáveis.

Nomeando, o primeiro evento público, com refe-
rência histórica: o 1º Cinema Drive-In, ocorrido na 
Vila de Darque e arredores. 

Seguidamente, tem existido outros eventos bastan-
te ecléticos, como é o caso do Workshop de Filigrana; 
Workshop de Douramento; Workshop de Macramé; 
Peça Teatral “Antígona” pela Associação Cultural Th-
íasos, residente em Coimbra; Concerto Meditativo de 
Taças Tibetanas; Workshop de Bordado; Distribuição 
de Frases Literárias pelas caixas de correio dos    dar-
quenses, pelos participantes da Oficina de Escrita Cria-
tiva, em celebração do Dia do Namorados / Dia dos 
Afetos e Emoções; Apresentação das Obras Poéticas 
de Lúcia Ribeiro – responsável pela área da literatura 
do Centro Cultural do AltoMinho, em celebração do 
Dia da Mulher, entre outras. 

Estas iniciativas têm trazido dezenas de pessoas 
a entrar e a conhecer as artérias históricas da Vila de 

Darque. A maior parte dos participantes desconhecem 
a zona, outros são ex residentes, que regressam com 
carinho e curiosidade, impulsionados pelo interesse 
nas iniciativas desenvolvidas pela MARGEM-Espaço 
Criativo.

Todas estas iniciativas são organizadas e programa-
das pela artista visual Daniela Viana, darquense res-
ponsável pela criação e direção artística da MARGEM-
Espaço Criativo. 

Além da direção e programação artística, Daniela 
Viana, leciona as oficinas artísticas regulares da MAR-
GEM-Espaço Criativo, que ocorrem semanalmente, na 
Casa das Artes da Freguesia de Darque. 

Atelier de Pintura, Oficina de Escrita Criativa, Ofici-
na de Artes Performativas, Oficina de Expressão Cria-
tiva - são algumas das oficinas disponíveis, regularmen-
te, que permitem o contacto com diversas vertentes e 
expressões artísticas. Conteúdos que vão de encontro, 
igualmente, a diferentes faixas etárias: adultos, jovens 
e crianças. 

Daniela Viana, expressa que: “estas oficinas são mais 
do que aprendizagens de representação artística, mas 
sim, uma viagem introspetiva e consciente do processo 
criativo, em que o domínio dos materiais serve, apenas, 
como um mediador da extensão da amplitude sensorial 
e percetiva do mundo que nos rodeia.”  Reforça, ainda, 
aos seus alunos para contemplarem “a magia do pro-
cesso” e alerta-os para “a ofuscação, na presença do ego, 
perante os estímulos visuais e a representação estética 
- inibidor da verdadeira entrega ao processo criativo”. 
Após alguns meses, os participantes desta “viagem do 
processo criativo”, inscritos nos ateliers da MARGEM-
Espaço Criativo, referem: “Está a ser uma verdadeira 
viagem! Mais do que aprender a pintar, tem me feito 

MARGEM - Espaço Criativo

(pág. 12 )
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refletir e ajudado na minha vida pessoal. Começo a ver 
o mundo com outros olhos e com outras perspetivas...”, 
“Estou a adorar! Todas as aulas aprendo sempre coisas 
diferentes! É sempre entusiasmante(...)”, “... aprendi 
que, afinal, as cores também falam e temos de aprender 
a escutá-las”, “Há imensos automatismos e bloqueios 
que estão presentes na minha personalidade. Tenho-os 
descoberto e desbloqueado nestas aulas.”, “(...) é sobre 
confiar no processo...”, “Toda a vez que me perco no 
processo, encontro-me a mim mesma”.

MARGEM-Espaço Criativo, acolhe o que coloca-
mos à margem, é um espaço de inclusão, de reflexão, 
exploração, partilha, criação e libertação. 

Partindo da libertação, o papel da arte é conheci-
do como ferramenta revolucionária da liberdade de 
expressão – a liberdade de expressão é a expulsão do 
que nos é intrínseco. Na proximidade da celebração do 
Dia da Liberdade – 25 de Abril – a MARGEM-Espaço 
Criativo está a preparar uma “Revolução de Palavras”, 
tecida pela Oficina de Escrita Criativa, e aberta à co-
munidade que queira participar. 

Reconhecemos o poder do som, sintonizado com o 
peso da conotação de cada palavra. E nesta “Revolução 
de Palavras”, as palavras irão ao encontro das pessoas 
- preencherão as ruas, as janelas, entrarão em algumas 
casas, até chegarem ao interior do recetor - através do 
som.

Além dessa iniciativa, está prevista a realização da 1ª 
edição de Sketchers da Vila de Darque, assim como, vá-
rias atividades de pintura ao ar livre no verão, que serão 
anunciadas brevemente.

MARGEM-Espaço Criativo pretende que a arte 
saia à rua e vá ter com o público. Reconhece o públi-
co como elemento integrante na simbiose do processo 
criativo.

A arte liberta-nos da vida e a 
vida liberta-nos na arte. "

MARGEM - Espaço Criativo

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 17h00.
Última do mês aberta ao público.
Feira quinzenal em Darque (em 2022, caso estejam reunidas 
as condições)
Maio: 8 e 22. Junho: 5 e 19. Julho: 3, 17 e 31. Agosto: 
14 e 28.
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
500

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

Ficha Técnica


