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DARQUE
Editorial

Caros Darquenses, dirijo-me uma vez mais a 
vós para reafirmar o empenho e dedicação na me-
lhoria contínua da nossa Vila.

Neste início de ano letivo, deixo uma mensa-
gem especial aos nossos estudantes, na expetativa 
que este novo ciclo que agora começa seja provei-
toso, que abra horizontes e que vos conduza a um 
futuro melhor. Aos pais, educadores e à restante 
comunidade educativa, desejo que as forças nunca 
vos falhem porque acredito que o papel de todos 
e de cada um de vós é essencial na construção da 
identidade das nossas crianças e jovens.

Estamos prestes a entrar no último trimestre do 
ano, antecipando tempos duros que aí vêm a nível 
socioeconómico. Sabemos que a nossa Vila man-
tém fragilidades que serão amplamente exacerba-
das com a atual conjuntura. Este executivo man-
tém-se disponível para apoiar, na medida das suas 
possibilidades, tentando responder às solicitações 
de todos que recorram até nós. Manteremos o 
apoio na distribuição de géneros alimentares do 
Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais 
Carenciadas em articulação estreita com o Banco 
Alimentar, bem como com os serviços sociais e de 
saúde.

Após várias solicitações, este executivo teve 
oportunidade de reunir com o executivo cama-
rário em 6 de abril na Câmara Municipal e 30 de 
junho na sede da Junta de Freguesia, dando conta 
das necessidades mais prementes da nossa Vila. 

ARU – Área de Reabilitação Urbana, Cidade Nova
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Na expectativa que 
haja possibilidade 
e vontade política 
para concretizar-
mos melhorias ne-
cessárias para au-
mentar a qualidade 
de vida dos Dar-
quenses e potenciar 
o desenvolvimento económico. Para tal, carece-
mos também da aprovação da postura de trânsito 
para a nossa Vila, enviada para validação da Câ-
mara Municipal de Viana do Castelo em março 
de 2021, juntamente com a construção, requali-
ficação e alargamento de ruas e passeios tornará 
Darque mais atrativo ao investimento. Apesar das 
várias propostas (Ex: requalificação sede da Junta 
de Freguesia) e orçamentos enviados (Ex: requa-
lificação rua 3 de Julho e rua Mena Matos) até à 
data não obtivemos qualquer resposta por parte da 
Câmara Municipal. 

Este boletim, presta contas da intervenção des-
te executivo dos últimos meses. Estamos cons-
cientes que não retrata a totalidade das nossas 
ações na gestão do quotidiano da Freguesia, mas 
mantem-vos mais informados e mais próximos do 
que aqui se faz.

Sempre ao dispor, 
O Presidente
Augusto Silva

Foi aprovada em reunião de Câmara, no passado 
dia 20 de setembro, a delimitação de uma nova ARU 
– Área de Reabilitação Urbana, para Darque – Cidade 
Nova.

De acordo com o diploma legal, uma ARU con-
siste numa  “área territorialmente delimitada que, 
em virtude da insuficiência, degradação ou ob-
solescência dos edifícios, das infraestruturas, dos 
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equipamentos 
de utilização 
coletiva e dos 
espaços urba-
nos e verdes 
de utilização 
coletiva, de-
signadamente 

no que se refere às suas condições de uso, solidez, se-
gurança, estética ou salubridade, justifique uma inter-
venção integrada, através de uma operação de reabi-
litação urbana aprovada em instrumento próprio ou 
em plano de pormenor de reabilitação urbana”.

O Executivo da Junta de Freguesia congratula-se 
com a aprovação por parte do Executivo Camarário 
deste instrumento que facilitará o investimento pú-
blico e privado na área delimitada. O documento terá 
agora que ser aprovado pela Assembleia Municipal, o 
que acontecerá no dia 30 de setembro. 

Em nome dos darquenses e das forças vivas da Fre-

guesia, o Executivo da Junta da Vila de Darque, deixa 
um apelo ao Sr. Presidente e ao Executivo Camarário, 
para que, aquando da preparação de ideias e projetos 
a operacionalizar dentro desta ARU, o diálogo com a 
Junta de Freguesia seja uma realidade, por forma a que 
os darquenses não sejam confrontados com projetos a 
candidatar ou a executar, já concluídos e apenas traba-
lhados pela Câmara Municipal.

Está de volta o projeto Vencer a Idade com 
Saúde.

Destinado a adultos com mais de 60 anos, 
ou com menos, desde que aposentados ou que 
possuam atestado médico para o efeito. Do pro-
jeto constam atividades, adaptadas ao desen-
volvimento físico dos participantes tais como 
ginástica de relaxamento, exercícios terapêuti-
cos e de reabilitação e natação (hidroginástica).

Inscre-
va-se na 
junta de 
Freguesia 
de Darque 
nas aulas 
de Hidro-
g inást ica 
na Piscina 
Municipal 
do Atlân-
tico e/ou 
nas Aulas 
de Ginás-
tica.

Comissão Social de Freguesia Vencer a idade com Saúde

ARU – Área de Reabilitação Urbana, Cidade Nova

No âmbito do plano de ação da comissão social de 
freguesia de Darque, estão previstas, ainda para este ano, 
sessões semanais de Yoga com o objetivo de promover a 
saúde física e mental dos Darquenses. A prática do yoga 
apresenta inúmeros benefícios que se traduzem em ga-
nhos muito importantes para a saúde dos indivíduos, tem 
como principal objetivo trabalhar o corpo e a mente de 
forma interligada, com exercícios que auxiliam no contro-
lo do stress, ansiedade e dores no corpo, além de melhorar 
o equilíbrio e promover a sensação de bem-estar, poden-
do ser praticado por homens, mulheres, crianças e idosos. 
Brevemente estarão disponíveis mais informações. Este-
jam atentos ao site e Facebook da junta de freguesia, assim 
como aos cartazes que serão afixados na sede da Junta.

Este ano, teremos uma vez mais, as Oficinas lúdico-
pedagógicas de Natal promovidas pelo CLDS 4g- Viana 
para tod@s, em parceria com o município e esta Junta de 
Freguesia no período de pausa letiva de Natal, para alu-
nos/residentes do 1º ciclo desta Freguesia em situação 
comprovada de carência económica e /ou que ambos os 
progenitores estejam a exercer atividade laboral durante 
a pausa letiva. Tal como em anos transatos, as vagas se-
rão limitadas. A informação chegará aos encarregados de 
educação via Agrupamento de Escolas, site e Facebook da 
Junta de Freguesia.
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A Junta de 
Freguesia de 
Darque acei-
tou o repto 
lançado pela 
s o c i e d a d e 
ponto ver-
de e candi-
datou-se ao 
projeto “jun-
ta-te ao Gervásio” com o mote: 

Reciclar = educação e urbanidade.
A candidatura veio dar visibilidade ao trabalho de-

senvolvido por este executivo no âmbito do reaprovei-
tamento de madeiras para a construção de materiais 
didáticos para as escolas básicas da freguesia, como é 
o caso das mesas e cadeiras,  cozinha de lama e casinha  
de bonecas na escola Básica/Jardim de Infância Se-
nhora da Oliveira, assim como o Gatil para alimentar 
as colónias de gatos na Cidade Nova e Cabedelo, e as 

estante de livros e bancos de 
jardim que estão a ser criados 
para colocar no pomar da lei-
tura no Santoinho.

Com isto, queremos mos-
trar que a vida útil dos mate-
riais pode ser reconfigurada e 
que é urgente evitar o desper-
dício.

Junta-te ao Gervásio

É de conhecimento geral, que o executivo da Jun-
ta de Freguesia de Darque abraçou este programa de 
apoio alimentar a pessoais mais carenciadas para pes-
soas, na sua grande maioria de Darque, mas também, 
em menor escala, de freguesias vizinhas, também elas 
da margem esquerda do rio Lima, por consideramos 
ser uma mais valia no apoio imediato e garante de ne-
cessidades básicas tão elementares como a alimenta-
ção, a quem dele carece. Neste mandato já fizemos um 
total de doze atribuições com uma abrangência total 
de cerca de 280 beneficiários. Tal só é possível com a 
inestimável ajuda dos nossos voluntários que de forma 
altruísta, estão presentes sempre que solicitado. A to-
dos, o nosso muito obrigado.

Programa Operacional de Apoio a 
Pessoas Mais Carenciadas (POAMC)

O Executivo junto dos mais 
pequeninos - Dia da criança

O executivo da Junta de Fre-
guesia não pôde nem quis dei-
xar em branco o Dia Mundial 
da Criança e por isso mimou as 
crianças inscritas nas escolas e 
jardins de infância da nossa freguesia, com bolos alusi-
vos ao dia e com votos de um dia feliz.

Projeto Rua a brincar
A partir deste mês de setembro, a iniciativa Rua a 

Brincar está de volta para dinamizar semanalmente 
sessões de brincadeira livre em diversos espaços. Em 

Darque, as sessões 
decorrem às terças-
feiras no Cabedelo 
- Rua de Nossa Srª. 
das Areias e às quin-
tas-feiras na Rua 
Cidade Nova, das 
17h00 às 19h00.
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No âmbito das 
comemorações do 
36º aniversário de 
Elevação de Dar-
que a Vila, nos dias 
1, 2 e 3 de julho 
decorreram ativi-
dades alusivas ao 
mesmo.

No dia 1 de ju-
lho decorreu o En-
contro Nacional 
de Boccia DI, nas 
instalações da Es-

cola EB 2,3 Cartea-
do Mena, promovi-
do pela APPACDM 
com o apoio e cola-
boração da Junta de 
Freguesia.

No dia 2 de julho 
durante a manhã foi 
promovido um pas-
seio/caminhada su-
bordinado ao tema “conhecer o nosso Galeão” pelos 

belos trilhos que o Monte de Galeão possuí, com pas-
sagem obrigatória pelo Miradouro e com término no 
nosso tão querido tanque do Caramanchão.

À noite, pelas 21h30, no Auditório do Centro Pas-
toral Paulo VI, foi possível assistir à dramatização de 
“O Aniversário do BANCO” de Anton Tchekchov e o 
“Doido e a Morte “ de Raúl Brandão, apresentado pela 
Associação Cultural Unhas do Diabo, com adaptação e 
encenação de Dantas Lima.

No dia 3 de julho logo pela manhã tivemos a Alvora-
da com lan-
ç a m e n t o 
de foguetes 
e o Hastear 
das bandei-
ras na sede 
da Junta.

36º aniversário de Elevação de Darque a Vila
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Rua Padre António Gon-
çalves Carteado Monteiro – 
Aproveitando a disponibilidade 
para a cedência de uma parcela 
de terreno por parte dos atuais 
proprietários do nº 55 da Ave-
nida Carteado Mena, foi alarga-
da, pavimentada e substituída a 
rede de águas pluviais do troço 
desta rua, compreendido entre 
a EN13 e o nº 104. Esta obra 
teve um investi-
mento total de 
22.309,82€, su-
portado na sua 
totalidade pelo 
orçamento da 
Junta de Fregue-
sia, pois apesar 
de termos solici-
tado, não houve 
qualquer apoio 
da Câmara Muni-
cipal.

As obras e melhoramentos continuam

Rua Duarte Rocha 
– Foi nivelada e pavi-
mentada parte da Rua 
Duarte Rocha, no troço 
compreendido entre a 
Rua 25 de Abril e a Rua 
Nova Era. Esta era uma 
obra desejada e aguar-
dada há já alguns anos, 
pois esta é uma das 
principais vias de aces-
so e ligação do Casco 
Histórico de Darque à 
A28, e o seu piso encon-
trava-se em muito mau 
estado. Esta obra teve 
um investimento de 
15.658,53€, tendo tido 
um apoio por parte da 
Câmara Municipal no 
valor de 10.000€.
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A Junta de Freguesia, em 
colaboração com os SMVC, 
recolheu dois contentores de 
resíduos da margem do nosso 
Rio Lima. Parte destes resí-
duos foram retirados do lei-
to do Rio por uma moradora 
darquense, a D. Conceição 
Figueiredo, a quem agradece-
mos publicamente e louvamos 
a sua nobre ação, não só neste 
local, mas um pouco por toda 
a nossa Vila.

Apelamos mais uma vez a 
toda a população para que não 
abandone o "lixo" e "mons-
tros" domésticos nos espaços públicos. Para recolha gratuita no seu domicílio ligue

258 248 100.

Rua da Sardoeira – Tendo havido disponibilidade por parte do atual proprietário do nº 39  da Rua da Sar-
doeira, foi alargada a rua no troço compreendido entre o nº 39 e o Largo de Salgueirinhos. Esta obra teve um 
investimento de 2.120,00€, suportado na totalidade pelo orçamento da Junta de Freguesia.

As obras e melhoramentos continuam

Muro Rua N. Srª da 
Conceição – Demolido 
muro que apresentava 
grande risco de queda e 
construído novo muro na 
Rua N. Srª da Conceição. 
Esta obra teve um custo 
suportado pelo orçamen-
to da Junta no valor de 
738,49€.

Limpeza da margem do Rio Lima
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Voluntariado

Lavagem e desinfeção das escadas 
do viaduto do Sr. da Saúde

Pintura das grades da Casa das Artes

Lavagem dos muros de sustenta-
ção das frondosas magnólias na 
Quinta da Bouça

Atendendo a que a Obra de Requalificação 
não contemplou nenhum destes equipamen-
tos, a Junta de Freguesia instalou 2 dispositivos 
para dejetos caninos na Quinta da Bouça. 

Apelamos mais uma vez a todos os donos 
dos animais para que apanhem os dejetos. Os 
espaços públicos são de todos. 

Quem não cumpre, para além de demons-
trar um enorme desrespeito e falta de civismo, 
sujeita-se a uma coima, de acordo com a lei em 
vigor.

Aplicação de azulejos, 
lavagem e pintura de mesas 
na Avenida dos Pescadores

Reparação Casinha da Magia
e limpeza do recreio Escola 
Cabedelo

Construção e colocação de grelhas nas sarjetas de águas pluviais
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Realizaram-se nos dias 4, 5, 6 e 7 de agosto findo as 
Festas em honra da Nossa Senhora das Areias, na Vila 
de Darque.

Trata-se da mais antiga romaria, na que já foi a Pa-
róquia de Santa Maria das Areias, e se efetua no mu-
nicípio de Viana do Castelo. Terra de pescadores, da 
seca do bacalhau, de farta agricultura, para aqui acor-
riam gentes de freguesias bem distantes para pedirem à 
Nossa Senhora das Areias que livrasse os seus campos, 
as vinhas, dos males da terra e que as colheitas fossem 
fartas. 

Perderam-se nos tempos os costumes da realização, 
por causa da seca, ao longo do ano, de diversas procis-
sões em honra da Nossa Senhora, para que intercedes-

se e não faltasse águas nos 
campos. 

E, hoje, as festivida-
des e a procissão, pelo 
seu significado, ainda são 
marcantes pelo fervor e 
devoção religiosa das mu-
lheres e dos homens que 
as organizam e que nelas 
se incorporam. Mas, nesta 
tão antiga romaria não falta alegria e animação.

Para a comissão de Festas vai o nosso aplauso pela 
determinação em retomar a   celebração da Festa da 
Nossa Senhora das Areias.

Depois do sucesso da primeira 
edição, em 2019, o “Lima River” 
edição de  2022 realizou-se em Dar-
que, Viana do Castelo, no sábado, 
de 16 de julho a partir das 19h30. 
Tratou-se de uma "Sunset Party” 
organizado por um grupo “jovens e 
menos jovens”, Darquenses.

O “Lima River 2022” teve como palco o relvado 
existente em frente à sede da Associação de Reforma-
dos de Darque e contou com animação dos DJ´s Zézé 
Gonçalves, Pantani e Diego Morales. Na envolvente, 

foram servidos petiscos e bebida. 
“A ideia de organizao o Lima 

River surgiu espontaneamente em 
2019 como forma de dinamizar a 
Freguesia de Darque.

O local é numa das zonas mais 
belas da vila, com vista para o rio, 
para a cidade e para a foz do rio 

Lima”.
Para os organizadores vai o nosso aplauso pela de-

terminação em retomar mais uma edição do Lima Ri-
ver Sunset Party.

Festas da Senhora das Areias 2022

Sunset Lima River 2022
Atividades culturais e eventos realizados com o apoio da Junta de Freguesia de Darque

As Festas de Darque, em honra do Senhor da Saúde, 
S. Sebastião e Nossa senhora da Oliveira, após o inter-
regno a que foram obrigadas, retomaram a sua realiza-
ção no fim-de-semana dia 12, 13 e 14 de agosto.

A programação começou no dia de hoje, 12 de agos-
to, com o habitual desfile da mordomia, a apresentação 
de cumprimentos às autoridades Eclesiásticas, Civis e 
Militares com a Banda de Música da Arrifana e o grupo 
de bombos “Os amigos d’areia”. Pelas 18h, realizou-se 
abertura da 14ª Feira das Tasquinhas (centro cívico), 
a Missa e sermão em honra da Srª. da Oliveira seguida 
da procissão de velas com transladação do andor para a 
Igreja. O dia terminou com animação musical da atuação 
da Escola de Música Amadeus e DJ ZÉZÉ Gonçalves.

No sábado, 13 de agos-
to realizaram-se, às 8h30, 
a concentração dos gru-
pos de bombos São Se-
bastião, Amigos d’areia, 
Bombos de Vila Praia de 
Âncora. Às 12h30 uma 
concentração e despique 
dos grupos de bombos 
no parque Sr. da Saúde. 
O desfile Etnográfico em 
Darque aconteceu pelas 
16h00. A missa em honra 
a São Sebastião começou 

Festa do Senhor da Saúde, S. Sebastião e da Senhora da Oliveira 2022

(pág. 9 )
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Foi com esta vontade de devolver a ale-
gria à nossa comunidade paroquial que, 
após três anos de interregno festivo, um gru-
po de Darquenses se uniu para honrar o seu 
padroeiro São Sebastião, o Senhor da Saúde 
e a Senhora da Oliveira desenvolvendo um 
projeto de festividade que se realizou nos 
dias 12, 13 e 14 de agosto.

A festa teve o seu início com o desfile das 
belas ceboleiras, mordomas e lavradeiras pelas ruas da 
cidade de Viana do Castelo, onde a Comissão de Festas, 
o Sr. Padre Xavier Moreira e o Presidente da Junta de 
Freguesia de Darque apresentaram à Diocese, ao Co-
mandante da PSP e ao Município de Viana do Castelo 
os seus respeitosos cumprimentos e agradecimentos.

Ao longo desses três dias, muitos foram os momen-
tos de verdadeira fé e alegria. Das solenidades religio-
sas aos momentos profanos, tudo foi vivido de forma 
intensa, digna e rigorosa, tendo sempre como principal 
objetivo a felicidade de cada pessoa, Darquense ou re-
sidente em Darque, bem como de todos os emigran-

tes que tanto se orgulham das suas origens 
e tanto prezam o convívio e a partilha de vi-
vências com os que tanto lhes dizem.

Agora, terminada a festa, a Comissão de 
Festas de Darque, com toda a sua humilda-
de, vem por este meio expressar a sua maior 
gratidão a todas as instituições, empresas e 
comerciantes pelo apoio prestado. Agradece 
também a todos aqueles que com o seu ge-

neroso contributo permitiram que a sua realização fos-
se uma realidade. Por último, e não menos importante, 
agradece às autoridades eclesiásticas e autárquicas por 
permitirem manter esta matriz cultural. Desde já apro-
veita-se este momento para endereçar os pedidos de 
desculpa por algo que não tenha sido do vosso agrado. 
Para o ano será, certamente, melhor! Contamos com 
cada um de vós e desejamos que Senhor da Saúde, S. 
Sebastião e Sra. do Oliveira nos acompanhem e aju-
dem ao longo de mais um ano.

Um bem-haja a todos! 
P’la Comissão de Festas de Darque, Vânia da Conceição Ferreira

As Ceboleiras de Darque desfilaram no Cortejo da Roma-
ria da Senhora da Agonia - 2022.

Ceboleiras darquenses participaram no Cortejo da Srª da Agonia

A Junta de Freguesia de Darque decidiu 
apoiar estes eventos, quer pelas tradições nelas 
envolvidas, quer pela inovação, transforman-
do-se assim em eventos atrativos e promotores 
da Vila de Darque.

Atividades culturais e eventos realizados com o apoio da Junta de Freguesia de Darque

Festa é a demonstração da Fé, da Chieira e da Alegria de um Povo!

às 19h30. A animação prolongou-se pela noi-
te fora com a atuação de dança “The Diver-
sity Girls” alunas da escola Urban Creation.

No dia 14 de agosto, pelas 10h30, celebrou-
se a missa solene em honra Do Sr. da Saúde. Às 
16h30 a Majestosa Procissão seguida da trans-
ladação do andor do Sr. da Saúde para a sua 
capela. Às 22h00, aconteceu o arraial Noturno 
com a atuação do grupo musical EXPRESSO 
86, tendo durado as festividades até as 02h00.

Para a comissão de Festas vai o nosso aplauso pela determinação em retomar a  celebração das Festa de Darque.

Festa do Senhor da Saúde, S. Sebastião e da Senhora da Oliveira 2022
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Parece que continuamos vivos.
Percorremos o país para as várias provas do Calen-

dário Nacional da Federação Portuguesa de Canoagem 
( FPC).

Contei 11 provas nacionais e uma em Espanha, 
onde com o nosso autocarro de luxo, Nissan Vanette 
com mais de 20 anos e quase meio milhão de quiló-
metros, percorremos mais de 3 000 quilómetros desde 
Janeiro de 2022 até agora.

Esse prodígio da mecânica da indústria automóvel 
do país do sol nascente, ainda serviu treinos  variados, 
idas e vindas a levar e a recolher a canoa do Sérgio para 
as provas internacionais, com a canoagem portuguesa 
e quem a representa toda ufana, dos sucessos do rapaz, 
mas piores que os avarentos dos contos do Camilo e do 
Eça, para abrir a bolsa e honrar tanto empenho.

O Sérgio Maciel ganhou tudo o que é da sua espe-
cialidade em Portugal e internacionalmente foi a Praga 
buscar um ouro e uma prata  e ao europeu na Dinamar-
ca, trazer o bronze, no seu primeiro ano como Sénior.

O rapaz habituou-nos mal e achamos que tudo isto 
é fácil.

Mas não é! Ele faz 10 treinos por semana.
Três, à 2ª,4ª e 6ª, ao fim da tarde depois de um dia de 

trabalho como eletricista. Às 3ªs e 5ªs, treina de manhã 
com o Rodolfo, vai trabalhar depois do almoço e torna 
a treinar ao fim da tarde.  Aos sábados em vez de curtir 
os estragos duma  “ Friday night fever” levanta-se cedo, 
treina como se estivesse fresco sem ter trabalhado a se-
mana toda, almoça e torna a dar 
cabo do “lombo” da parte da 
tarde. 

No Domingo que dizem que 
é santo e de descanso, lá vai ele 
para o rio, purificar-se e descan-
sar mais duas horas à paulada.

Mas o engraçado é que man-
tém uma disposição invejável, 
em contraste evidente com  a fa-
dig do treinador que está velho 
e a falta de calma que a outros 
carateriza.

Atenção, que depois de 11 
meses de trabalho, sempre neste 
registo, estamos todos à espera 
que vá ao Mundial, no dia 1 e 2 
de Outubro em Ponte do Lima, 

O Viana Garças Clube  e a saga de sobreviver

buscar mais uns sucessos como se fosse a coisa mais 
fácil deste mundo.

Bem, mas o Garças não é só Sérgio e temos que ir 
tratando do clube, promovendo-o perante as forças 
vivas da nossa sociedade, honrando as legalidades que 
nos obrigam como instituição pública, sempre a acre-
ditar que virá o dia em que tanto esforço voluntário 
será reconhecido e apoiado de uma forma consistente.

Já muita gente nos ajudou e não podemos ser ingra-
tos. A Associação dos Reformados de Darque foram os 
primeiros a integrar o nosso núcleo de Darque e estão 
sempre abertos a colaborar connosco em vários mo-
mentos da vida do clube e em atividades que promo-
vemos.

A Junta de Freguesia de Darque, não nos vira as cos-
tas ajudando-nos e apoiando-nos em várias situações.

A Santa Casa de Misericór-
dia, continua a albergar-nos 
em anexo junto ao rio, na rua 
Gustavo Eiffel, em contrato de 
comodato e sem nos pedir um 
tostão. O Santa Marta Remo 
Clube, continua a facilitar-nos a 
utilização dos seus contentores 
da Preguiça, onde vamos qua-
tro vezes por semana, orientar 
os treinos com os atletas dessa 
área geográfica.

Temos conseguido de alguns 
privados alguns apoios, não 
muito avultados, mas sempre 
bem vindos. 

Toca a trabalhar, que o futu-
ro será melhor certamente.
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Mobilidade Urbana Sustentável 
e Transportes Públicos

A organização territorial 
de Darque fez-se por uma 
subjunção de lugares ao longo 
de um eixo orograficamente 
definido pelo Monte Galeão 
e pelo rio Lima. Em paralelo 
com esse eixo passou a correr 
um outro formado pela estra-
da nacional 13 e nos finais do século XIX pela ferrovia 
do Minho. A partir dos finais da década de cinquenta, 
princípios de sessenta, deu-se início, como se estivés-
semos a viver um período de expansão pré-industrial 
local ou regional, à separação espacial da freguesia, 
tendo-se verificado a uma divisão acelerada de lugares 
em bairros e loteamentos.

Sob a égide de um planeamento estratégico territo-
rial para o município, que mais não foi, no nosso caso, 
instrumental. Tal plano constituiu, com efeito, um 
mero expediente para a câmara municipal “ir buscar” 
financiamento à administração central. Este planea-
mento estratégico territorial traduziu-se numa expe-
riência irregular de ocupação urbanistica, que passou 
pelo loteamento das principais Quintas que na época 
existiam na Vila de Darque, bem como na construção 

de alguns Bairros.
Darque é hoje uma vila 

cortada a meio com graves 
problemas de comunicação 
e de segurança que só um 
complexo plano de restabele-
cimento rodoviário e derrube 
de algumas barreiras arquite-

tónicas, resolverá.
Assim, é urgente e prioritário: 

1. dar continuidade à construção das passagens infe-
riores à ferrovia;

2. desenvolver um plano de ação para a mobilidade ur-
bana sustentável;

3. aumentar a frequência de transportes públicos na 
Vila de Darque;

4. implementar a circulação de Miniautocarro pelo in-
terior da freguesia;

5. implementar uma maior oferta de horários compa-
tíveis com as necessidades dos trabalhadores e dos 
estudantes e que sejam repostas as carreiras ao Do-
mingo;

6. garantir um sistema de acessibilidades e transporte 
mais inclusivo.

Exemplo de urbanização à moda nova-iorquina 
na Quinta da Bouça.

Os eleitos do Partido Socialista, trabalham para o 
desenvolvimento de Darque 

É bem visível a transformação qualitativa da fren-
te da urbanização da Quinta da Bouça. Darque ficou 
mais harmonioso, mas a obra não acaba aqui. Para dar 
continuidade a este magnífico trabalho, começaram os 
trabalhos técnicos para a conclusão da segunda fase 
(poente) entre a Cidade Nova e a zona de atividades 
económicas (feira). Os eleitos pelo Partido Socialista, 
com assento na Assembleia de Freguesia, assim como 
a sua vogal no executivo, através desta publicação dei-
xam aqui uma palavra de apreço a todos os proprietá-
rios que se disponibilizaram a colaborar com a equipe 
de trabalho, que teve e tem em mãos, tão ambicioso 
projeto, aos quais se agradece e dos quais se registam 
os testemunhos: 

Sr. José Soares - “depois deste arranjo da Quinta da 
Bouça desde a primeira hora que percebi que o desenvolvi-
mento da freguesia é importante porque valoriza o patri-
mónio comum, por isso foi fácil chegar a um acordo ami-
gável com a Câmara Municipal”;

Sr. António Ferros - “acho que tudo que seja feito para 
o desenvolvimento da vila deve ser feito, no entanto não 
gostaria de ter sido expropriado, embora amigável, mas 

não há nada fazer, o progresso não pode parar”; 
Srª Maria José Moreira – “para mim e minha família 

nunca seremos um obstáculo ao desenvolvimento desta ter-
ra, já demos prova disso com a construção do viaduto da 
igreja, foi fácil avançar para as conversações com a Câma-
ra Municipal”;

Sr. Domingos Silva; - “quando tomei conhecimento 
que a camara queria continuar com a obra de expansão 
da Quinta da Bouça, desde logo me disponibilizei para co-
laborar com este novo arranjo”. 

Herdeiros de Bernardino de Freitas Alves - “não so-
mos da terra, mas foi fácil negociar com a Câmara Muni-
cipal”; 

Sr. Anacleto Costa - “desde que se faça é bom para to-
dos, por isso disponibilizei o terreno”.

Uma palavra ao Senhor Presidente da Câmara Mu-
nicipal, arquiteto Luís Nobre, no passado recente Vere-
ador da Coesão Territorial e do Urbanismo. Passaram 
pelas mãos dele todos os projetos de execução e trans-
formação de Darque nas últimas duas décadas. Obriga-
do Presidente. A esmagadora maioria da comunidade 
Darquense está grata e envaidecida.
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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, quartas-feiras, às 17h00.
Última do mês aberta ao público.
Feira quinzenal em Darque (em 2022, caso estejam 
reunidas as condições)
Outubro: 9 e 23. Novembro: 6 e 20. Dezembro: 4 e 18.
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
300

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

Ficha Técnica

O Atelier de Pintura da MARGEM-Espaço Criati-
vo, localizado na Casa das Artes em Darque, desafiou 
os alunos a confrontarem-se com elementos reais, en-
volvidos em cenários paisagísticos – alguns deles idíli-
cos e cinematográficos, que a Vila de Darque nos ofe-
rece – entre gentes e costumes, ações do quotidiano e a 
imprevisibilidade dos elementos naturais. 

Neste Verão, as paisagens da Vila de Darque torna-
ram-se verdadeiros cenários de telas cheias de tinta e 
cavaletes. 

Além da participação dos alunos do Atelier de Pin-
tura, estas sessões convidaram pessoas da comunida-
de a experienciarem pintura ao ar livre. Assim como, 
proporcionar um espaço de encontro e contacto com 
a expressão artística, onde prevalecia a sensibilidade, a 
contemplação, a aceitação e a reflexão.

Estas experiências estavam divididas por sessões: 
“Em cada semana havia um local de encontro, uma pai-
sagem e um desafio diferente.” Os materiais estavam in-
cluídos, era só aparecer e desfrutar! Cada sessão, esteve 
adaptada a cada local – previamente analisado e testa-
do pela responsável do Atelier de Pintura – do mesmo 
modo, as sessões estavam adaptadas e preparadas para 
diferentes níveis de formação – respeitando, sempre, a 
expressão individual de cada participante. 

Os resultados foram surpreendentes! Pais e filhos, 
casais, irmãos, amigos, desafiaram-se nesta experiência! 
Mais do que isso, desafiaram-se a si mesmos. Permiti-
ram-se sair da zona de conforto e encontrar conforto na 
procura do autoconhecimento e do desenvolvimento 

de novas com-
petências, atra-
vés da Arte. 

Daniela Viana
Responsável pela 
MARGEM
Espaço Criativo

“Neste Verão, as paisagens da Vila de Darque torna-
ram-se cenários de telas cheias de tinta e cavaletes”

MARGEM - Espaço CriativoMARGEM - Espaço Criativo

“Neste Verão, as paisagens da Vila de Darque torna-
ram-se cenários de telas cheias de tinta e cavaletes”


