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Já está aprovado o Plano
de Pormenor para a Área da
Frente Ribeirinha de Darque
A Câmara Municipal de Viana do Castelo decidiu,
na reunião de 2 de Dezembro de 2009, por unanimidade, aprovar o Plano de Pormenor para a Área Marginal ao Rio Lima em Darque, e remetê-lo para a Assembleia Municipal, onde será debatido e apreciado.
O plano, relativo a uma área de 107 hectares situados
entre a Ponte Eiffel e a Ponte do IC1, vai permitir a
requalificação da área marginal esquerda do rio Lima,
operando uma verdadeira revolução no espaço público da vila de Darque.

O Plano de Pormenor vai permitir a valorização
turística da frente ribeirinha, nomeadamente com o
aproveitamento das inúmeras potencialidades para a
prática dos desportos náuticos, já que esta freguesia

Aspectos principais da versão
final do Plano de Pormenor
Nesta versão final sobressaem os aspectos seguintes:
a) Desaparece a divisão do território (107 hectares)
em unidades de intervenção definidas no Plano; a intervenção urbanística ficará aberta á iniciativa privada,
e as unidades de intervenção serão definidas pela Câmara em parceria com os promotores ou proprietários;
b) Está salvaguardada a intervenção dos proprietários das habitações e respectivos terrenos nos núcleos habitacionais consolidados ou urbanizados. Estes
núcleos ficam fora das regras do PP, devendo submeter-se apenas às regras do PDM/PUC ;
c) A intervenção da iniciativa privada implicará:
1º levantamento cadastral das áreas a intervencionar;
2º apresentação de projectos de infra-estruturas
(vias, abastecimento de águas, redes de águas residuais domésticas, de colectores pluviais, de gás, de
electricidade e iluminação pública, de telecomunicações e arranjos exteriores);
3º Obtenção de lotes de construção urbana;
d) Na gestão do Plano de Pormenor vigorarão as
modalidades de reparcelamento, aquisição e expropriação de terrenos e ainda o sistema de compensação de benefícios aos proprietários que vierem a ser
expropriados e de encargos aos promotores das urbanizações nas unidades de território autorizadas;

(continua na página 5)
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Está em fase de conclusão
a ligação da A28
ao centro de Darque

Está a ser concluída pela empresa Aurélio Martins
Sobreiro, S.A., a obra do sub-lanço da A28 até ao
centro de Darque. Esta obra é feita por iniciativa da
E.P. (Estradas de Portugal – Antiga Junta Autónoma
das Estradas), e foi adjudicada pelo valor de 1,7 M €.
Tem como objectivo principal proporcionar uma ligação directa do Nó de Mazarefes da A28 e da EN203
às zonas histórica e empresarial de Darque. Tem uma
extensão de 0,6km.
Prevê-se que a abertura ao trânsito se verifique no
mês de Janeiro de 2010.
Para breve está a ligação deste ramal à rotunda do
AKI.

Intervenção
nas Ruas do Cais Novo
As ruas de Santa Luzia e das Rosas, no Cais Novo,
já começam a ter roupagem nova, para satisfação dos
seus numerosos moradores.

A obra, há muito reclamada, deve estar terminada
em finais de Fevereiro de 2010. Assim se conclui a
primeira grande remodelação da zona desde que a
urbanização da Quinta do Sequeira se fez na década
de 1960. A seguir a esta intervenção irá proceder-se à
instalação das placas de orientação do trânsito, cujo
estudo está concluído.
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A Junta de Darque promove
o programa “AINDA DAR-QUE
FALAR”
Em cerimónia realizada em
16-12-2009
na FIL (Lisboa), e na
presença
do Ministro
da
Presidência do
Conselho
de
Ministros, Dr. Pedro da Silva
Anabela Lima Coelho Alves
Pereira, foi
(à direita), da Junta de Freguesia,
assinado o
com o Ministro da Presidência
protocolo
do Programa Escolhas a ter lugar em Darque, sob a
designação “Ainda Dar-que Falar”. O Projecto preencherá o período que vai desde 1-1-2010 a 31-12-2012.
Tem a Junta de Freguesia como entidade promotora, e a Sociedade de Instrução e Recreio Darquense
como entidade empregadora. Foi contratado para coordenador do Projecto o Dr. Vítor Hugo Costa Martins
Abreu (Psicólogo).
O Projecto tem os objectivos seguintes:
– Integração social e formação profissional;
– Responsabilização das famílias na educação;
– Incremento da participação nas actividades comunitárias;
– Desenvolvimento de parcerias.
Para a concretização do Programa foram estabelecidas parcerias com as entidades seguintes : Sociedade de Instrução e Recreio Darquense, Agrupamento de Escolas de Darque, Associação Desportiva
Darquense, Centro Paroquial de Formação Social e
Cultural de Darque, Darque Kayak Clube, Câmara
Municipal de Viana do Castelo, Comissão de Protecção de Crianças e Jovens e Gabinete de Atendimento
à Família.
Trata-se de um projecto submetido à 4ª Geração
do Programa Escolhas. Foi a única candidatura a nível distrital a ser financiada, num total de 336 candidaturas na totalidade do país.

Associativismo

Associação de Moradores do Cabedelo
A Associação de Moradores do Cabedelo foi fundada em 9 de Janeiro de 1995, com o objectivo de defender, preservar e promover a
qualidade de vida e o meio ambiente do Cabedelo.
O âmbito territorial de acção da Associação estende-se aos Lugares
do Cabedelo e Nossa Senhora das Areias, da freguesia de Darque.
Actualmente tem 110 sócios cuja quota é de apenas 10,00 € / ano.
Os órgãos sociais da Associação compõe-se de mesa da Assembleia Geral, Direcção e Conselho Fiscal, cada qual com três elementos.
A Mesa da Assembleia Geral é presidida por José Moreira e os primeiro e segundo Secretários são, respectivamente, Eduardo Teixeira e
João Abílio Oliveira Vieira.
A Direcção é presidida por Joaquim Rocha Neves, o Secretário é
José Joaquim dos Reis Vieira e o Tesoureiro Gilberto Puga.
O Conselho Fiscal era presidido pelo falecido João Grosso Correia
(que naturalmente terá de ser substituído na próxima Assembleia Geral)
e secretariado por José Cachina Morais e Manuel Luís Correia.
O mandato dos membros destes corpos sociais expira em 31 de
Dezembro de 2010.
A Direcção, com a ajuda dos restantes membros dos corpos sociais,
particularmente do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, José Moreira, participa regularmente em reuniões de sócios, da Junta de Freguesia, da Assembleia de Freguesia, com a Delegação do Instituto portuário e a Diocese.
Organiza anualmente o jantar/convívio de Natal e promove encontros com comerciantes e empresas, sobretudo da construção civil e hotelaria, com sede ou interesses nos dois lugares.
Com carácter mais esporádico, tem apresentado reclamações ao
Primeiro Ministro, ao Provedor de Justiça, à Comissão Europeia e do
Ambiente, ao Governo Civil, à Câmara Municipal e à Junta de Freguesia, sobre as consequências da extracção de inertes e o impacto visual
e paisagístico do depósito de areias no Lugar de Nossa Senhora das
Areias.
A Direcção e o Presidente da Mesa da Assembleia Geral deslocaram-se, duas vezes, à Assembleia da República, onde reuniram com a
Comissão Parlamentar do Poder Local e ainda uma outra com o Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território.
Nessas reuniões alertou-se os Secretários de Estado do Ambiente
(2) e os deputados para as consequências das dragagens nos ecossistemas costeiros e na segurança da Ponte Eiffel.
A Associação, no dia do 10º aniversário da sua existência, prestou
justificada e comovida homenagem a todos os seus fundadores sem
que tenha suportado qualquer encargo financeiro.
A Associação esteve na génese da criação da Comissão de Utentes da Ponte Eiffel e todos os elementos dos respectivos corpos sociais
participaram em todas as iniciativas levadas a cabo por aquela Comissão para a execução das obras estruturais necessárias à reabertura da
mesma ao tráfego rodoviário.
A Associação tem como objectivo imediato lograr um espaço para
instalar a respectiva sede e promover nela um franco convívio entre todos os moradores.
É objectivo da Associação, a curto prazo, que se proceda à instalação de um parque infantil e à ampliação do parque de merendas no
pinhal.
Pretende ainda a Associação que se coloquem escadas em madeira

Formação em Informática
(Aprender a trabalhar com computadores)
Inscrições na Junta de Freguesia até 31 de Janeiro de 2010
A acção de formação
destina-se, principalmente, a pessoas sem
quaisquer conhecimentos de informática.
Os temas a abordar
serão:
Breve
introdução
ao funcionamento dos
computadores: Ligar e desligar; o teclado e funções
das várias teclas.
O sistema operativo. O que é e para que serve.
Aspectos fundamentais: criar pastas; atribuir nomes
às pastas; apagar pastas; copiar e mover ficheiros;
alterar os nomes; procurar pastas e ficheiros existentes no computador; o tratamento de texto; MS Word
/ Open Office Write; letras maiúsculas e minúsculas;
escrever um texto; alterar o tipo, tamanho e cor das
letras; copiar e colar partes do texto e/ou imagens.
O Correio Electrónico: abertura duma conta de email; enviar, receber e reencaminhar e-mails; lista de
Contactos.
A INTERNET: navegar na Internet; sites e seus endereços; como procurar o que pretendemos encontrar; copiar e guardar textos ou imagens visualizadas
na Internet.
A acção de formação terá a duração de três meses
com início a 15 de Fevereiro e final a 16 de Abril.
Serão criados dois grupos com o (máximo de 3 alunos podendo ser 4 desde que pelo menos um possua
computador portátil).
O Grupo 1 terá aulas às Segundas e Quintas das
15 às 17 horas.
O Grupo 2 terá aulas às Terças e Sextas das 15 às
17 horas.
Nota:
Caso existam inscrições de pessoas com alguns
conhecimentos de informática, poderá ser criado um
grupo (no mínimo 3 e no máximo 4 pessoas) para
desenvolvimento desses conhecimentos e aos quais
será dada um formação mais avançada.

Já visitou o nosso sítio
na internet?

www.jf-darque.org

(continua na página 5)
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Cidade Nova
A Junta de Freguesia está preocupada com as áreas públicas da Cidade Nova adjacentes aos lotes sem
construção, onde os lixos e as plantas daninhas se
amontoam cada vez mais.

Para eliminar esta situação a Junta vai promover
um vasto programa de acções de limpeza e de melhoria dos espaços do domínio público, jardins, arruamentos e praças.
É intenção da Junta fazer a ligação dos arruamentos da Quinta da Bouça ao Centro de Saúde, nas fraldas do Monte Galeão.

A ADD Já tem recinto arrelvado
A Junta de Freguesia congratula-se com as transformações operadas nas instalações e nos campos de
jogos da A.D.D. (Associação Desportiva Darquense).

Desta forma, a A.D.D. vê realizadas as aspirações
de modernização que há muito tempo os associados
vinham manifestando.
Por conta exclusiva da A.D.D., foi levado a cabo o
arrelvamento (com relva sintética) do campo de jogos,
tendo, para o efeito, recorrido, a comparticipações de
verbas municipais.
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Imagem da intervenção a
fazer na Rua de S. Sebastião
(Quinta da Bouça)

É esta a ideia de melhoramentos a fazer na Urbanização da Quinta da Bouça logo que a feira seja retirada para junto das bombas da Galp.

Autárquicas / 2009
Assembleia de Freguesia
de Darque (11/10/2009)
– PS (Partido Socialista) -------- 1611 Votos (44,17 %)
6 Eleitos
– COLIGAÇÃO “JUNTOS POR DARQUE” (PPD/PSDCDS/PP) ----------------------------- 1078 votos (29,56%)
4 Eleitos
– COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA – CDU
(PCP/PEV) ---------------------------- 824 votos (22,59%)
3 Eleitos
Votos Brancos -------------------------- 79 (2,17%)
Votos nulos ----------------------------- 55 (1,51%)
Eleitores Inscritos ----------------------------- 7167
Votantes ---------------------------- 3647 (50,89%
Abstenções ------------------------- 3520 (49,11%)

Junta de Freguesia para
o quadriénio 2009-2013
Presidente ----------- Joaquim Dantas Afonso Perre
Tesoureiro e Substituto do Presidente ----- José
Araújo Passos Silva
Secretário ----------- Armando José Rodrigues Beja
Vogal ---------- Rosalina Maria de Freitas Rodrigues
Vogal ---------------------- Anabela Lima Coelho Alves

Imagens
do novo espaço da Feira

Obras na Escola EB1, Nº 2
(Lugar da Areia)

Apesar de algum atraso na mudança da feira para
junto das bombas Galp, devido a acertos de contrato e
pagamentos aos proprietários do terreno, a Junta continua a tratar da conclusão do processo, esperando-se
que o local fique com o aspecto do desenho apresentado.

Foi levada a cabo uma renovação do interior da Escola EB1 nº2, com novas pinturas em todos as salas.
(continuação da página 1)

Em cima - Vista aérea virtual do futuro espaço da feira;
Em baixo - Vista virtual no terreno.

(continuação da página 3)

Associativismo
para facilitar o acesso dos peões ao espelho de água e a mudança dos
moradores das casas de madeira para outras de carácter definitivo e
com condições de habitabilidade.
A Associação tem cooperado com a Assembleia Municipal de Viana
do Castelo e a Assembleia de Freguesia, na elaboração de relatórios
sobre a extracção de inertes no Rio Lima e com a Junta de Freguesia na
limpeza fluvial do rio e da respectiva margem esquerda.
A Associação deu contributos importantes para a elaboração do Plano de Pormenor da área ribeirinha, do POOC e da Rede Social de Viana
do Castelo.
Colaborou com o Fórum Vianense na organização de um debate
sobre o porto de mar e com a Comissão de Utentes da Ponte Eiffel na
sua criação, planeamento e execução das suas acções.
Os órgãos sociais da Associação encontram-se motivados para fazer mais e melhor em defesa do espaço territorial que lhe cumpre preservar e dignificar.
Nota :A Junta de Freguesia agradece ao Dr. Rocha Neves as informações dadas, de que resultou esta coluna.

Já está aprovado o Plano de
Pormenor para a Área Marginal
da Frente Ribeirinha de Darque
tem tradição em desportos como o kayak. Previstos
estão investimentos para a requalificação do espaço
público marginal de Darque com novos arruamentos,
espaços de lazer e convívio, percursos pedestres,
uma ciclovia, mobiliário urbano moderno e ainda toda
a infra-estruturação da zona marginal.
Do plano consta também a construção de um equipamento de apoio à prática de desportos náuticos, zonas de acostagem, uma unidade hoteleira e um verdadeiro empreendimento turístico na zona da antiga
Seca do Bacalhau, actualmente devoluta, e que irá
também dar lugar a um núcleo museológico sobre a
pesca, o bacalhau e a seca.
No que toca a estruturas de acesso, está prevista
a construção de mais uma passagem desnivelada em
Darque, que se junta às já existentes na freguesia e
que permitiu suprimir todas as passagens sobre a linha de caminho de ferro da vila.
Com este Plano, a Autarquia cumpre a vontade dos
darquenses e requalifica um espaço que ficará interligado com a zona do Parque da Cidade, na frente
ribeirinha norte de Viana do Castelo.
Este Plano de Pormenor para a área marginal de
Darque foi submetido a discussão pública na freguesia e dela resultaram 32 participações que, depois de
analisadas, deram origem a 75 questões que, por seu
turno, foram analisadas separadamente e que incidiam sobretudo sobre o desenho urbano, a rede viária
e a capacidade construtiva propostas e que foram tidas em consideração.
Para breve está a ligação deste ramal à rotunda do
AKI.
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Parabéns
ao Centro Paroquial

Áreas verdes do Retail Park

As obras da
U.C.C.I. (Unidade de Cuidados
Continuados Integrados), na Rua
das Dálias, de
Darque, adjudicadas pelo valor de
1.222.411 €, estão em bom andamento, prevendo-se
a sua conclusão para o mês de Setembro de 2010.
Darque está de parabéns. A Junta de Freguesia
deixa aqui o seu reconhecimento a quantos se esforçaram pela concretização da iniciativa, entre os quais
sobressai o primeiro responsável do Centro Social e
Paroquial, P. Manuel Fraga, pela coragem com que
enfrentou os velhos do Restelo que lhe surgiram ao
caminho.
Brevemente deverá começar a nova fase de obras,
destinada ao Lar de Idosos, cuja candidatura já foi superiormente aprovada.
A Junta de Freguesia continuará disponível para
colaborar, como fez no passado recente, para que rapidamente os darquenses possa usufruir das vantagens destas mais-valias de carácter social.

Aos milhares de visitantes da sua Área Industrial
e Comercial, junto à A28, Darque oferece alguns espaços verdes, cuja limpeza foi entregue pela Câmara
Municipal à Junta de Freguesia. Entretanto a Junta
abriu concurso público, a fim de a tarefa ser adjudicada a uma empresa especializada.
Pede-se a colaboração de todos para a preservação destes nichos ecológicos.

Assembleia de Freguesia da Vila de Darque
Tomada de posse dos novos eleitos

Em 24 de Outubro de 2009, em cerimónia presenciada por muitos cidadãos, de dentro e de fora de Darque,
foi instalada a Assembleia de Freguesia que passou a ser constituída pelos eleitos seguintes:

Partido Socialista – 6 representantes
– Cândido Gomes Gonçalves
– José Manuel Martins Gonçalves
– Hugo André Alves Viana Araújo
– Joana Cecília Coelho Pires Viana
– José Alberto Rego Lima
– Fernando José dos Santos Oliveira
Coligação “Juntos Por Darque” (PPD/PSD – CDS/PP) – 4 representantes
– Vítor José da Costa Lima
– Helena Cristina Mendes Marques
– Eduardo Alexandre Ribeiro Gonçalves Teixeira
– José Fernando Maciel Ferreira
Coligação Democrática Unitária (CDU) – 3 representantes
– Augusto Manuel Alves Silva
– João Benjamim Lomba da Costa
– Marta da Conceição Silva Ligeiro
– Propriedade: Junta de Freguesia de Darque
– Morada: Rua António Alves “Artista”, Entrada 6
Darque • 4935-085 Viana do Castelo
Tel. 258 321 150 - Fax. 258 333 980
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Ficha Técnica

– Endereço electrónico (e-mail): jf-darque@mail.telepac.pt
– Composição e Impressão: Mediadesign 2, Lda - 258 32 35 32
– Número de exemplares: 3.000.

1. Eleição dos Vogais da Junta de Freguesia
para o período de 2009 a 2013 realizada em 24 de
Outubro de 2009
Foram votadas e aprovadas as quatro propostas
do Presidente da Junta de nomes para integrar o Executivo:
José Araújo Passos Silva, Rosalina Rodrigues, Armando Rodrigues Beja e Anabela Coelho (todos do
Partido Socialista)
2. Eleição da Mesa da Assembleia
Na mesma cerimónia foi eleita a Mesa da Assembleia, que ficou assim constituída:
– Presidente – Eduardo Teixeira (PSD)
– 1ª Secretária – Marta Ligeiro (CDU)
– 2ª Secretária – Maria Helena Marques(PSD)
3. Regulamento do Inventário da Freguesia de
Darque
Foi aprovado por unanimidade dos eleitos na data
de 16 de Novembro de 2009.
4. Comissão de Revisão do Regimento da Assembleia
Foi constituída e aprovada por unanimidade uma
comissão paritária para preparar a revisão do Regimento da Assembleia de Freguesia. Ficou constituída
por Fernando Oliveira (PS), Vitor Lima (PSD) e João
Lomba (CDU).
5. Moção de repúdio de uma carta da Mesa da
Assembleia
“Os eleitos do PS tomaram conhecimento de uma
carta assinada pelo presidente da Assembleia, carta
que foi enviada por email a vários organismos e empresas desta freguesia.
Usando o logótipo da Assembleia e o endereço
electrónico da mesma, a carta dá conhecimento dos
três nomes que fazem parte da Mesa da Assembleia
bem como do endereço electrónico para efeito de lhes
“transmitirem as (…) preocupações e ideias”.
O Presidente da Assembleia considera que as pessoas a quem os destinatários da carta se devem dirigir
para expor os seus problemas são as três que fazem
parte da Mesa. Dos outros eleitos, seis do PS, dois da
coligação PSD/CDS e dois da CDU, o Presidente da
Mesa considera que nem vale a pena mencionar a sua
existência. É como se estes dez eleitos tivessem sido
“dispensados” do serviço para que foram eleitos. Não
foram só os eleitos do PS que foram postos de lado,
foram também os do PSD e da CDU que não fazem

parte da Mesa. Todos estes foram atingidos na honra
da função de representantes autárquicos em Darque.
Ao referir o acto da instalação ocorrido em 24 de
Outubro, ainda acontece pior. O Presidente da Assembleia diz na carta que nesse dia se procedeu à instalação da Mesa da Assembleia da Freguesia de Darque
para o mandato 2009-2013. Não diz que o primeiro e
principal acto foi a instalação da Assembleia de Freguesia, não diz que o 2º acto foi a eleição dos vogais
da Junta. Ao que se vê, para a Mesa da Assembleia, a
única coisa importante que aconteceu na autarquia de
Darque em 24 de Outubro foi a constituição da Mesa
da Assembleia. A Junta e a Assembleia da Freguesia
não merecem uma letra sequer na referida carta.
A Mesa da Assembleia ou o seu presidente não
tem o poder que a carta mostra. Esse poder é próprio dos dois órgãos que representam a Freguesia, a
Junta e a Assembleia. É à Junta que os cidadãos de
Darque têm de acorrer para resolverem os problemas
concretos, porque, como toda a gente sabe, os problemas concretos devem ser resolvidos pelo Executivo.
No caso de o Executivo não cumprir correctamente
as suas funções, aos cidadãos assiste o direito de reclamarem, não para a Mesa, mas para a Assembleia,
cabendo a esta, por ser o órgão deliberativo, o poder
de deliberar em plenário o que achar conveniente à
freguesia. A Mesa da Assembleia não tem nem poder
executivo nem poder deliberativo. O Presidente da
Mesa apenas representa, não substitui a Assembleia,
é árbitro e não decisor. Nunca ele representa a freguesia. Quem representa a freguesia é o Presidente da
Junta. Por tudo isto, a presente carta constitui um acto
de usurpação de poder ou de competência alheia.
Além disso, é de perguntar porque foram contactados pela Mesa determinadas organizações ou empresas e não foram contactadas outras. Já veio até nós
um membro de pessoa colectiva a queixar-se de ter
sido discriminado negativamente pelo presidente da
Assembleia, pela simples razão de que soube da existência da carta e a associação dele não foi escolhida
para ser destinatária da dita.
Ficamos à espera que a Mesa reconheça os erros
cometidos e que, no mínimo, não os volte a praticar.
Caso a Mesa não o faça, deve fazê-lo o plenário, sob
pena de a sua honra ficar atingida.”
Esta declaração foi aprovada, sob a forma de repúdio à carta referida, por unanimidade dos presentes
(6), em reunião extraordinária realizada no dia 9 de
Dezembro de 2009.
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Tome nota
1 – Visite, na internet, o sítio da Junta de Freguesia: www.jf-darque.org
Dê sugestões. Comunique com a Junta através
dele.
2 – Endereço postal, telefónico e electrónico
Colabore com a Junta de Freguesia, dê-lhe conhecimento das deficiências que detecta, escreva e
faça chegar à Sede (Rua António Alves “Artista” –
4935-085 Darque) o seu apontamento.
O telefone da Junta é 258 321 150.
Se possível comunique pela Internet para o endereço electrónico seguinte:
Jf-darque@mail.telepac.pt
3 – Contactos da PSP
Telefones Gerais – 112 e 258 809 880
Fax 258 809 881
Telemóvel dos “policias do meu bairro” (Darque)
– 918 634 437
Telemóvel da “Escola Segura” (Darque) – 918
633 829
E-mail: nrpub.vcastelo@psp.pt
4 – Reuniões da Junta de Freguesia
Todas as terças-feiras, pelas 10h00 (a 1ª e 3ª de
cada mês são públicas).
5 – Assembleia de Freguesia de Darque
(Reuniões abertas ao público)
As reuniões ordinárias são quatro por ano: Abril,
Junho, Setembro e Dezembro.
6 – Resultados das eleições legislativas em
Darque (27-09-2009)
Eleitores Inscritos - 7.150; Votantes - 3.847; Votos
em Branco - 68 (1,77%); Votos Nulos - 45 (1,17%);
PS - 1.505 (39,12 %); PPD/PSD - 790 (20,53%); BE
- 480 (12,48 %); CDU - 472 (12,27%); CDS/PP - 369
(9,59 %); Outros - 118 (3,07 %).
7 – Publicidade ao pequeno comércio
Desde Dezembro de 2008 que está activo, no portal da Junta (http://www.jf-darque.org) um espaço
onde qualquer pequeno comerciante com sede em
Darque poderá colocar as suas referências e indicar
os serviços que presta.
É um modo fácil e gratuito de o comércio local
difundir a sua oferta. Basta, para tal, contactar com
a Junta de Freguesia e preencher a ficha electrónica
que será facultada.
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A Palavra a...

(Os textos desta secção são da exclusiva responsabilidade do autor.)

PROMOÇÃO CULTURAL NA NOSSA FREGUESIA
Vivemos numa vila que, actualmente, possui cerca de vinte e oito associações, obviamente todas elas
com diferentes vertentes. Hoje, a mim, incumbe-me a
tarefa de falar sobre aquela que é das mais antigas na
nossa freguesia, ou seja, a Sociedade de Instrução e
Recreio Darquense.
Infelizmente, nos dias que correm, o convívio, o
Amadeu Palhares
Presidente da
lazer e o entretenimento construtivo e de qualidade
Direcção SIRD
é uma raridade crescente e este problema agrava-se
ainda mais, quando olhamos para a nossa freguesia e nos deparamos
com uma população heterogénea, dividida e até fragilizada pela existência de graves problemas socioeconómicos.
Perante tal situação, sentimos que esta é a altura própria de promovermos e intensificarmos a nossa agenda cultural, pois esta é, sem dúvida, a melhor plataforma de coesão entre as pessoas, uma vez que todos
sabemos que, com a cultural, ninguém se zanga, ninguém se divide e,
com certeza, ela só faz com que toda a gente adquira um maior sentido
crítico, sobre tudo o que nos rodeia.
Pelo segundo ano consecutivo, esta instituição é a que apresenta o
plano de actividades mais enriquecido do Alto Minho. Todos os fins-desemana, prestamos dividendos culturais à comunidade, em articulação
com as diferentes secções internas existentes. A título de exemplo, entre festas de Natal, audições internas, tertúlias, workshops e passagem
do ano, só durante o corrente mês de Dezembro, são cerca de 17 as
iniciativas agendadas por esta casa e, indubitavelmente, é de premiar
esta tremenda e eficaz resposta social que todos conseguimos dar às
entidades envolvidas.
Mais do que uma casa cultural e recreativa, o nosso objectivo é que a
SIRD seja um ponto de convergência e de coesão entre todas as pessoas, de forma a combater as assimetrias sociais e económicas sentidas no
nosso meio, já que julgamos que a captação de massa humana é, sem
dúvida alguma, o maior património que uma Direcção pode conseguir.
Vos garanto que estão ser preconizadas medidas concretas para levar a cabo este desígnio, medidas estas que se prendem com a criação
de uma moderna biblioteca e a revitalização do teatro, pois este é um
desejo comum a todos os corpos gerentes.
Foram criadas algumas sinergias interessantes, na intenção de reforçar a nossa força de trabalho, nomeadamente a GAM, GRUPO T4, e
MOVIMENTO POR DARQUE, pois, todos juntos, teremos, certamente,
soluções mais adequadas às necessidades que, frequentemente, nos
comprometem.
Em suma, o que queremos é revestir esta instituição de condições
elementares, não só ao nível de conforto, mas também de segurança,
com o intuito de podermos assistir a espectáculos com a qualidade que
lhes é merecida para que, consequentemente, a promoção cultural da
SIRD se faça notar cada vez mais e para que, definitivamente, todos consigamos dotar a nossa terra de um local acolhedor e atractivo!
Em nome da Direcção, deixo-vos ainda um apelo: gostaríamos que
a SIRD fosse alvo de mais visitas dos darquenses, na medida em que
não nos podemos esquecer que temos o dever moral de, todos juntos,
construir um mundo melhor para os nossos descendentes.
Resta-me desejar-vos um Santo Natal e um bem-haja para o novo
ano que se aproxima!

