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Pedido de mudança de Pórtico da A28
A Junta de Freguesia de Darque alertou a Estrada
de Portugal SA (EP) para o caos que passou a existir
nas ruas de Darque na sequência da introdução de
portagens na A28, o que se verificou na data de 1 de
Outubro deste ano. Como medida mitigadora a Junta
de Freguesia requereu, na data de 28 Outubro a deslocação para sul do pórtico de Darque:

“A introdução de portagens na A28 trouxe um conjunto de efeitos que muito contribuíram para a degradação da vida dos residentes e de visitantes desta
Vila, quer no exercício de missões de trabalho quer no
gozo dos tempos de lazer.

Além do encargo que as portagens significam para
a já reduzida bolsa da população, que várias vezes ao
dia tem de se deslocar para os locais de trabalho, e
que não pode prescindir da A28, verifica-se também
que as filas de trânsito nas ruas são agora muito mais
longas e de demorado escoamento, em virtude do
congestionamento das EN 13 e 203, que atravessam
esta Vila. Muitos dos antigos utentes da A28 passaram a usar as citadas estradas nacionais, apesar da
perda de tempo que tal solução acarreta para eles.
Esta autarquia tem acompanhado a situação com
enorme apreensão. Está a ser gravemente afectado
todo o tecido económico desta localidade, sobretudo
os estabelecimentos de comércio e de restauração.
A situação poderá ser diferente se o primeiro pórtico da A28 no sentido norte/sul for deslocado para depois da saída da A28 para a Zona Industrial de Neiva
e Barcelos. Esta deslocação do pórtico permitirá que
todo o trânsito para/de Viana do Castelo com origem/
destino em/a Barcelos, Esposende e zona industrial
de Neiva se realize pela A28 sem pagamento de portagem. Desta forma, temos a certeza, conseguir-se-á
voltar a uma certa fluidez do tráfego dentro desta Vila.
Por estes motivos, solicitamos a V. Exª que determine a mudança do pórtico de portagens de Darque
para o local acima descrito.”

A JUNTA DE FREGUESIA
DESEJA A TODOS OS DARQUENSES
FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO.
Boletim Informativo da Junta de Freguesia de Darque - 8 páginas - 1

Novos abrigos
de Passageiros

Novo abrigo na Cidade Nova

Com a colaboração da Câmara Municipal de Viana
do Castelo, foram substituídos por modernos os velhos e degradados abrigos de passageiros da Cidade
Nova e da Quinta da Bouça, na EN 13.

Novos abrigos na Avenida Paulo VI
Logo após a tomada de posse, em 15 de Agosto
deste ano, do Sr. D. Anacleto como Bispo de Viana do
Castelo, a Junta de freguesia encetou contactos com
os Serviços da Diocese no sentido de negociar a aquisição de terrenos da Quinta da Diocese para efeito de
abertura de duas baías de autocarros e respectivos
abrigos de passageiros.

Votos de recuperação
Decorria soalheiro o dia 12
de Agosto.
Em viagem de automóvel na
companhia de um membro do
Centro Paroquial, o pároco de
Darque, P. Manuel Fraga, regressava a casa pela estrada
Corvos – Darque.
Eis senão quando, na freguesia de Freixo, o carro derrapa e embate na berma, daí
resultando como única vítima o pároco darquense.
Recolhido ao Hospital Distrital de Viana do Castelo,
lá permaneceu sob vigilância médica durante 15 dias.
Foi-lhe diagnosticada uma fractura da cervical. Nos
primeiros dias de Outubro foi autorizado a recolher à
família, em Subportela, freguesia em que se tem mantido em repouso até à presente data.
Muitos darquenses se têm deslocado à casa da família do muito estimado responsável católico de Darque, em visitas de conforto e alento.
A Junta de Freguesia de Darque, tendo apresentado oportunamente votos de rápida recuperação,
aproveita o ensejo para aqui reiterar aqueles votos e
desejar ao P. Fraga o seu pronto regresso ao convívio
da gente de Darque.

O Projecto “Ainda Dar-que falar”
foi renovado por mais um ano
O Projecto “Ainda Dar-que falar”, de que a Junta de
Darque é responsável em parceria com o Agrupamento de Escolas de Darque, recebeu parecer positivo da
entidade Coordenadora do “Programa Escolhas - 4ª
Geração, Uma Escola com futuro”, pelo que mereceu
a respectiva renovação por mais um ano, estando assim garantidos os financiamentos correspondentes.

Cursos a decorrer
na Junta de Freguesia
Novo abrigo na Quinta da Bouça

Da iniciativa resultou o encontro de posições das
duas partes. Brevemente serão realizados os contratos de compra à Diocese de 156,6 m2 da sua Quinta,
iniciando-se de seguida as obras das baías e colocação de abrigos.
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Têm estado a decorrer na sede da Junta de Freguesia vários cursos de formação, de frequência gratuita:
Informática: a cargo do Engº Fernando Martinez;
Formação: a cargo do Instituto de Emprego e Formação Profissional.
Comunicação Interpessoal, Comunicação Assertiva e Atendimento: a cargo da empresa “Homens e Métodos”.

Estacionamentos e limpeza de recintos
da Cidade Nova
Na Cidade Nova foi levada a cabo a marcação de
lugares de estacionamento nos parques da zona comercial.

As ruas e recintos da mesma Cidade Nova tiveram
uma intensa intervenção dos serviços da Junta em ordem a fazer a limpeza das ruas e recintos.

Novo curso de formação em informática
9ª Acção de formação em Informática “Aprender a trabalhar com Computadores”
Formador: Engº Fernando Martínez
Inscrição gratuita
A acção de formação destina-se, a pessoas com
poucos ou nenhuns 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 / OpenOffice
Write. Letras maiúsculas e minúsculas. Escrever
um texto. Alterar o tipo, tamanho e côr das letras.
Copiar e colar partes do texto e/ou imagens.
• O Correio Electrónico
• Abertura duma conta de e-mail. 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.
• O Google Earth.
A acção de formação terá a duração de cerca de
três meses com início a 28 de Fevereiro terminando
em Maio em data a definir.
Serão criados dois grupos com o máximo de 3 alunos cada.
O Grupo 1 terá aulas às Segundas e Quintas-feiras, das 15 às 17 horas.
O Grupo 2 terá aulas às Terças e Sextas-feiras, das
15 às 17 horas.
Nota:
Caso nas inscrições existam 3 pessoas com alguns
conhecimentos de informática que pretendam desenvolver esses conhecimentos, poderá ser formado um
grupo ao qual será dada um formação mais avançada.
Por limitações de espaço, o número de inscrições
aceites não poderá ultrapassar seis pessoas. Três em
cada grupo.
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As obras da U.C.C.I (Unidade de Cuidados Continuados
Integrados) de Darque, na Rua das Dálias (Cais Novo)
As obras da infra-estrutura referida em título continuam em ritmo normal. As
últimas estimativas apontam
para que em Março de 2011
esteja concluída a parte propriamente adstrita à Unidades de cuidados continuados Integrados.
Quanto ao arranjo da
componente destinada a Lar
de Idosos, já foi feita a respectiva adjudicação.
Está para aprovação pela
Câmara Municipal o projecto
da Creche (destinada a 60
crianças).
A população de Darque
tem participado em variadas
iniciativas organizadas para
angariar fundos para equipamentos de saúde destinados à U.C.C.I . Destas iniciativas e seus organizadores salientamos;
1. “Um sorrido pelo idoso” – esta iniciativa visa
que os darquenses contribuam por semana com 1
€, através de listas colocadas em estabelecimentos
comerciais. Também podem contactar pelo telm. 962
477 149.
2. “Amigos do coração” – Este grupo de cidadãos
organizou duas caminhadas/ visitas às instalações do
Centro, visando a recolha de 2€ por cada participante.
Participaram mais de 150 pessoas.

O mesmo grupo promoveu dois espectáculos na
SIRD, um com a colaboração graciosa de Augusto
Canário e Cândido Miranda, e outro, de teatro, por actores locais.
Estas iniciativas já permitiram a angariação de 12
000€.
Dentro em breve, em data e local a indicar, os “Amigos do Coração” vão desenvolver uma Feira de Artesanato. Pedem a quem tenha ou faça trabalhos artesanais (cerâmica, bordados, trabalhos em madeira,
etc.) e tenha vontade de colaborar que entregue a sua
oferta, podendo fazê-lo no Centro Paroquial, na SIRD,
na Papelaria Cais Novo e na Junta de Freguesia.

Pavilhão Gimnodesportivo PIDDAC e o Porto de Mar

Foi concluída a colocação de cobertura em substituição das ligações em acrílico entre as abóbadas, por
onde se davam infiltrações de águas.
No mesmo pavilhão, vai ter início no período de
Natal e Ano Novo a pintura interior, que se encontra
em fase de adjudicação.
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O porto de mar de Viana do Castelo foi contemplado no PIDDAC para 2011 com a verba de 100 000
€ para o acesso rodoviário e 1 300 000 € para infraestruturas e equipamentos do porto de mar.

Arranjo de largo junto
à Rua Sebastião Cunha

Com terraplanagem, pavimentação e drenagem de
águas pluviais, está concluído o arranjo urbanístico do
largo junto à Rua Sebastião Cunha.

Obras na Escola EB1
nº 3 (Cabedelo)

Foram feitas a reconstrução do muro de protecção
e segurança , e a colocação de sarjetas (águas pluviais) junto aos acessos à Escola.

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 população 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.

Lavadouro
do Santoinho

Foram levadas a cabo obras de recuperação da
parte interior do já antigo mas ainda necessário tanque do Santoinho, ficando em condições de ser reutilizado.

Loja Social
Já se encontra em funcionamento a loja social, de
que é responsável a Professora Esmeralda Simões.
Ao contrário do previsto inicialmente e anunciado
no Boletim da Junta de Freguesia de Darque de Agosto de 2010, esta loja não fica localizada no prédio Mira-Lima (Praça S. Sebastião), mas na sede da Junta
de Freguesia.
Nessa loja estão a ser recolhidas peças de vestuário em bom estado com destino a serem oferecidas a
pessoas carenciadas que as pretendam para seu uso.
Espera-se e pede-se :
Que as pessoas com roupas usadas mas em boas
condições as entreguem à loja social;
Que as pessoas com necessidades de vestuário se
desloquem à loja social para receberem as peças que
lhes sejam adequadas.
Quer umas quer outras das pessoas referidas, podem contactar a Profª. Esmeralda Simões pelo Telem.
966 568 154.

Centro de Alto Rendimento
No número anterior deste Boletim, de Agosto de
2010, anunciámos o arranque das obras do Centro
de Alto Rendimento para a prática do surf, situado na
Rua D.Manuel I, no Cabedelo.
Infelizmente, por determinação do Tribunal de Contas, a obra encontra-se parada, à espera que as irregularidades detectadas sejam corrigidas.
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Empresas/Empresários de Darque
Nos números anteriores demos realce aos nomes das associações e clubes que dia-a-dia animam e engrandecem esta Vila.
Damos agora início a uma nova etapa: destacar os nomes das empresas que fazem a história de Darque
criando riqueza e emprego. A escolha dos primeiros nomes (a referir neste número) foi aleatória. Aleatórias vão
continuar a ser as futuras escolhas.
Telefone: 258 322 342
“Móveis Carla” tem filiais em Perelhal – Barcelos e
Vila Meã – Vila Nova de Cerveira.

RESTAURANTE DARQUE VILA
Sede: Rua da Rosas (Cais Novo) - Darque
Ano de fundação: 1988
Número de empregados: 5
Proprietário e Administrador/Gerente: José Augusto Miranda Oliveira
Contactos: Telef. 258 322 032
Da variada e afamada ementa, salientamos as especialidades “Bacalhau à lagareiro”, “Vitela Assada no
forno” e “Cabrito assado no forno”.

Sede: Avenida 1º de Maio (EN 13) – nº 589, Darque.
Ano de fundação – 1974
Nº de empregados – 24
Proprietário e Gerente/Administrador: Domingos
Ribeiro Martins Silva
Contactos: www.moveis-carla.com

Sede: Complexo Turístico Minhotel
Praia do Cabedelo - Darque
Ano de fundação: 1997
Número de trabalhadores/colaboradores: 24
Gerente/Administrador: José Salvador Soares da
Silva
Contactos: Telef. 258 331274; telm. 961 318 433
E-mail: foz_health_club@sapo.pt
Disponibiliza todos os serviços de SPA, aulas de grupo e tem área de musculação/cardiovascular.
***
MINI-MERCADO ROSA ARIEIRA
Sede: Rua 25 de Abril (Bouças) - Darque
Ano de fundação: 1991
Número de trabalhadores: 2
Proprietária e Gerente: Rosa Arieira
Telef. 258 323 680
É comércio familiar.

Cais Novo
Arranjo de recinto e acessos
Na zona entre a linha férrea e o monumento ao Homem do Rio (Cais Novo) foram levadas a cabo obras
de pavimentação, arranjo de passeios e respectivos
acessos.

– Propriedade: Junta de Freguesia de Darque
– Director : Joaquim Dantas Afonso Perre
– 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
– Número de Registo de Depósito Legal: 305708/10

Assembleia de
Freguesia de Darque
Deliberações

Obras feitas pela Junta
a favor da ADD (Associação
Desportiva Darquense)

MAPA DE PESSOAL DA JUNTA DE FREGUESIA
Este mapa, apresentada pela Junta de Freguesia,
foi aprovado por unanimidade (13 votos,) na reunião

ordinária de 27 de Setembro de 2010.

Obra do Centro de Artes

Foi concluído o portão da ADD e feito o arranjo do
respectivo parque de entrada, com repavimentação
em cubo e remate dos passeios.
Neste momento, na mesma entrada, está em curso
a instalação de novos painéis de rede de vedação e
de dois portões.
A fotografia ilustra a renovação dos interiores da
escola desactivada da Srª da Oliveira.
A Junta de Freguesia já está a proceder à recolha
de materiais a guardar no Centro de Artes que vai ter
lugar nestas instalações.

Banco Alimentar
contra a fome

Antigos jornais de Darque
A Junta de Freguesia acaba de adquirir em DVD
cópias dos jornais publicados em Darque desde 1909,
num total de 644 páginas.
Trata-se dos seguintes:
– O Darquense – desde 15 de Agosto de 1909 até
24 de Outubro de 1909.
– Jornal de Darque – desde 23 de Março de 1913
até 15 de Novembro de 1914
– Darquense – desde 12 de Abril 1925 até 16 de
Maio de 1926
– O Darquense – desde Fevereiro de 1987 até 30
de Agosto de 1988
Estes jornais vão ser brevemente reproduzidos em
papel a fim de serem expostos no Centro de Artes que
irá funcionar no edifício renovado da antiga escola da
Sr.ª da Oliveira.
Solicita-se aos cidadãos que possuam exemplares
de outros jornais de Darque não incluídos nos indicados que contactem a Junta de Freguesia para se tirarem cópias com o fim de se completar os exemplares
dos títulos acima referidos.

Situado às portas de Darque :
Morada: Beco Serra da Quinta, Lote Nº11 (Lugar
de Campos)
4935-413 Vila Nova de Anha
Telefone: 258 813 610 / 925 650 200 / 925 650 201
Email: ba.vianadocastelo@bancoalimentar.pt
Horário de Funcionamento:
Segunda a Sexta, das 9h30 às 12h30.
Como chegar: Na estrada N13 em DARQUE (junto
às bombas de gasolina da GALP), tomar a direcção da
N13-3 (em direcção a CASTELO DO NEIVA, CHAFE,
ANHA). Seguir 1,5 km até junto à central de betão da
SECIL. Virar à esquerda na Rua SERRA DA QUINTA.
O armazém encontra-se a 50m à esquerda.
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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 – Número actual de eleitores recenseados
em Darque
Em 15 de Dezembro o número de eleitores inscritos nesta freguesia era de 7260, correspondendo a
um aumento de 110 eleitores em relação a 2009 e de
mais 1190 em relação a 2001.
7 – Atenção pequenos comerciantes!
Publicidade gratuita
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.
8 – Pagamento da conta da água
Continua a ser possível efectuar o pagamento
das contas dos Serviços Municipalizados na Junta
de Freguesia.
9 – Registo de canídeos
Não se esqueça de fazer o registo obrigatório dos
seus cães na Junta de Freguesia.
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A Palavra a...

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

DARQUE...
Eduardo Teixeira

Situada na margem esquerda do rio Lima, Darque
apresenta-se como uma freguesia da cidade caracterizada pela sua riqueza natural: rio, praia e monte.
Fortemente vincada pelas tradições ligadas ao mar
(Seca do Bacalhau e Pesca) e conhecida como terra
das cebolas, a freguesia esteve também sempre ligada à agricultura de subsistência.
O tecido empresarial em Darque, que há algum
tempo atrás tinha apresentado um crescimento saudável, cai agora acentuadamente devido à crise económica instalada, às portagens na A28, ao aumento
de impostos e à fuga de darquenses para outros locais (nacionais e internacionais) na busca de empregos mais estáveis.
O desporto em Darque, amador e profissional
apresenta-se como uma das mais valias da Vila, com
provas dadas a nível local, regional e nacional e é
responsável pela ocupação de diversos jovens e pela
divulgação de práticas de vida saudáveis.
Urge assim, que se criem condições de permanência, fixação e atractividade, para que Darque
constitua riqueza e crescimento. A freguesia tem características que poderão permitir que deixe de ser
freguesia dormitório para uma das freguesias mais
activas da cidade de Viana do Castelo.
Nesta quadra natalícia, resta-me apenas deixar
uma palavra de esperança num futuro próspero e
de força para que todos possamos de alguma forma
contribuir para um Darque melhor.
Um Bom Natal e um Próspero ano de 2011.

Já visitou o nosso sítio
na internet?

www.jf-darque.org

