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Já começou a obra do Centro de Canoagem
Em 19 de outubro passado, realizou-se, na sede da Junta de Freguesia de Darque, o ato de consignação
da empreitada do Centro de Canoagem, situado na zona ribeirinha desta Vila, no valor de 1.300.000,00 € . O
prazo contratualizado para a obra é de
10 meses.
Presentes ao ato, entre outras personalidades, o Presidente da Câmara
Municipal de Viana do Castelo - José
Maria Costa, o Presidente da Junta de
Freguesia de Darque – Joaquim Perre,
e o Presidente do Darque Kayak
Clube – José Américo Castro.
Este infraestrutura disporá de
três partes : 1ª para receção, secretaria, sala da direção, sala de
reuniões, gabinete medico, sala
dos monitores, ginásio, balneários, sala polivalente e sala de
exposições ; 2ª para recolha de
embarcações da canoagem; 3ª
para oficinas, garagem e arrumos.
A obra já foi iniciada, como vemos na
imagem ao lado.

A Junta de Freguesia
de Darque deseja a todos
Feliz Natal
e Bom Ano de 2013
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Darque mantém-se intacta no processo
de fusão de freguesias
Concluído o processo legislativo das
agregações, verifica-se que no concelho de Viana do Castelo foram extintas
13 freguesias, que darão origem a 5 uniões : 1ª União de Freguesias de Nogueira, Meixedo e Vilar de Murteda;2ª União
de Freguesias de Torre e Vila Mou;3ª
União de Freguesias de Geraz do Lima
( Santa Maria, Santa Leocádia e Moreira) e Deão; 4ª União de Freguesias de
Subportela, Deocriste e Portela Susã; 5ª
União de Freguesias de Cardielos e Serreleis; 6ª União
de Freguesias de Mazarefes e Vila Fria; 7ª União de
Freguesias de Barroselas e Carvoeiro; 8ª União de
Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior
e Monserrate) e Meadela. Trata-se duma imposição
do Governo, que conta com a oposição unânime das
freguesias visadas bem como da Câmara e da As-

sembleia de Viana do Castelo. Consideram estes órgãos autárquicos que a atual
reforma é contrária à identidade histórica
e cultural das freguesias e que agravará
os problemas das populações. Conforme
amplamente explicámos no número de
Agosto deste Boletim Informativo, a nossa convicção era que Darque sairia incólume das agregações de freguesias que
o Governo e a sua maioria parlamentar,
naquela data, pretendiam fazer , e que
agora acabam de concretizar através duma lei da Assembleia da República.
Nós tínhamos razão: Darque, nome com pelo menos 1 027 anos ( desde o ano de 985), vai continuar
com a sua identidade intacta. Congratulamo-nos com
o facto.

Há novo passeio na
Avenida do Cabedelo
A obra, há muito reclamada pelos moradores do
Cabedelo e pelos muitos turistas que frequentam a
zona, viu finalmente a luz, o que aconteceu após a
instalação das condutas de gás natural. A segurança
dos peões fica reforçada e, certamente, a partir de
agora, vai crescer o número dos que, aproveitando
esta infraestrutura, farão por ali a sua caminhada, engrossando desta forma a grande equipa dos amigos
do coração que diariamente se vêem a dar à perna
por estas bandas.

Está concluída a infraestruturação de águas
e esgotos em S. Brás
e Santoinho
Além da colocação de novas redes de saneamento
e de abastecimento de água, a intervenção realizada
nos bairros de S.Brás e Santoinho trouxe ainda novos
passeios e renovação do pavimento das ruas.
Os referidos bairros apresentam-se agora com
fidalguia, libertos que estão dos esgotos a céu aberto
que durante tanto tempo tiraram brilho ao local.
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Marlene Ferraz
É Prémio Literário Revelação Agustina Bessa-Luís
O romance «A Vida Inútil de José Homem», da darquense Marlene Correia Ferraz, foi o vencedor do Prémio Literário Revelação Agustina Bessa-Luís, no valor
de 25.000 euros. O júri foi presidido pelo escritor Vasco Graça Moura e integrou Guilherme d`Oliveira Martins, em representação do Centro Nacional de Cultura,
José Manuel Mendes, pela Associação Portuguesa de
Escritores, Maria Carlos Loureiro, pela Direção-Geral
do Livro, Arquivos e Bibliotecas, Manuel Frias Martins,
pela Associação Portuguesa dos Críticos Literários e,
ainda, Maria Alzira Seixo e Liberto Cruz, como convidados, e Nuno Lima de Carvalho e Dinis de Abreu,
pela Estoril Sol.
Marlene Correia Ferraz, natural de Darque, psicóloga, de 32 anos, nos termos da ata do júri, revela
nesta obra “apreciável desenvoltura narrativa e uma
relação criativa com a língua portuguesa” e “evidencia
situações dramáticas da memória histórica portuguesa africana, num enquadramento interessante e, em
certa medida, original”.
O Prémio Revelação Agustina Bessa-Luís foi instituído em 2008 por ocasião dos 50 anos da Estoril Sol
que estabeleceu um protocolo com a editora Gradiva
que publica a obra vencedora.
Marlene Ferraz já recebera antes outros prémios:
em 2004, o 1º prémio de literatura infantil (C.M. de
Braga); em 2005/2006, o Prémio Nacional de Literatura “Lions de Portugal” pela obra “ Sete Palmos de Terra- Contos de Gentes Daqui”; em 2006, o prémio de

literatura (C.M. Viana do Castelo), como melhor conto,
pela obra “ Bendita Terra”; e em 2008 o Prémio Miguel
Torga ( da Câmara Mun. de Coimbra) pelo livro “Na
Terra dos Homens”.
A Junta de Darque felicita a sua conterrânea pelo
prémio obtido, na certeza de que outros se lhe seguirão. Parabéns!

Assalto motiva cuidados e despesa na sede
dos reformados de Darque
Depois de um arrombamento feito pelos amigos do
alheio no passado mês de
outubro, a Associação de Reformados de Darque procedeu
à recuperação da sua sede,
situada na avenida dos Pescadores, tendo recebido para
isso algum apoio financeiro da
parte da Junta de Freguesia,
proprietária do imóvel.
As atividades da associação voltaram a decorrer dentro
da normalidade, estando as
sua instalações novamente no
rebuliço próprio da convivialidade que ali se pratica hora a
hora.
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Assembleia de Freguesia de Darque
Deliberações
1. Plano de atividades e orçamento da freguesia
para 2013.
Foi aprovado em 11 de dezembro de 2012, com
5 votos a favor (PS), 5 abstenções (4 do PSD e 1 da
CDU) e 2 votos contra (CDU);
2. Regulamento e Tabela Geral de Taxas para o
ano de 2013.
Foi aprovado por unanimidade em 11 de dezembro
de 2012;
3. Proposta de delegação de competências pelo
Município de Viana do Castelo.
Nos termos do artº 66º e para efeitos do nº 1 do artº
37º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara
Municipal de Viana do Castelo propôs que fosse solicitada autorização à Assembleia de Freguesia de Darque para proceder à delegação, na Junta de Freguesia da mesma freguesia, das seguintes competências:
Conservação e limpeza de valetas, bermas e caminhos municipais;
Colocação e manutenção da sinalização toponímica;
Conservação e reparação de escolas do ensino bá-

sico e do ensino pré-escolar e parques infantis;
Proceder à numeração dos edifícios e emitir os
competentes documentos de certificação;
Programas de valorização ambiental e limpeza de
praias;
Programa de manutenção e alargamento da rede
viária municipal e vicinal;
Programa de limpeza, conservação ambiental e
manutenção de espaços verdes;
Gestão, conservação e reparação de equipamentos propriedade do município, designadamente equipamentos culturais e desportivos, escolas e estabelecimentos de educação pré-escolar, creches, jardins
de infância, centros de apoio a terceira idade e bibliotecas.
A Junta de freguesia, na sua reunião de 27 de novembro de 2012, aprovou por unanimidade esta proposta.
Foi aprovada pela Assembleia de Freguesia em 11
de Dezembro de 2012, por unanimidade.

Está prestes a abrir
o CENTRO de SURF
e respetivos acessos
públicos

Carlos Palhares recebe
prémio internacional

Na extremidade sul da rua Diogo Álvares, O Caramuru, foi construído um novo troço deste arruamento
a fim de servir de acesso ao Centro de Alto Rendimento do Surf. Este Centro, agora acabado de construir,
irá começar a funcionar em 2013.
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Em 18 de outubro
passado foi entregue
em Londres a este
darquense o prémio
do concurso anual
“MBA Entrepreneurial
Venture Awars” .
Este prémio internacional, atribuído a empresários de
sucesso, distinguiu
mais três individualidades: da França,
da Irlanda e do Reino
Unido.
A empresa de Carlos Palhares - Mecwide – considera a internacionalização um fator chave
para o crescimento.A MECWIDE consegue, já hoje,
estar em vários países da Europa (França, Holanda,
Roménia, Rússia e Suíça), África (Angola e Nigéria) e
América Latina (Brasil).

Felicitamos o Engº José Palhares Carlos Palhares pelo prémio recebido e desejamos-lhe a
continuação na via do êxito.

Atividades da Casa das Artes

Informações da Oficina de Teatro com Ricardo
Simões:
1) A frequência será, dos 6 aos 12 anos - 20€ por
criança; a partir dos 13 anos - 20€ por pessoa.
2) Vai-se criar um grupo de teatro , juntando atores
amadores de Darque e arredores com atores de profissão, com a ajuda dos cursos de media de oficinas a
decorrer ( sonoplastia, desenho de luz, música, cenografia, animação, etc.).
3) Vai-se proceder à revitalização de peças que
constam do arquivo da S.I.R.D., já realizadas em Darque.

Já visitou o nosso sítio
na internet?

www.jf-darque.pt

Informações da Oficina de Desenho com Hugo
Soares:
1) A frequência será, dos 6 aos 12 anos – 20€ por
criança; a partir dos 13 anos – 20€ por pessoa.
2) Programa:
Do ver ao pensar:
As questões da representação: o que vemos, o que
desenhamos.
Os mecanismos da perceção.
O que vemos não é desenho, o que é desenho não
é o que vemos.
Ativar a visão: o Desenho com disciplina
Do pensar ao representar:
Perceção espacial e representação.
Tamanho e distância (escala e proporção).
Mapear e medir.
Cheios e vazios.
Linha e mancha.
Mancha direta e contorno.
Os atos do desenho: estratégias de atuação e
meios de representação.
As estratégias de atuação: esquisso, esboço, estudo.
Especificidades e competências operativas.
Entender, organizar, comunicar.
Anatomia da forma, estrutura e volume, modelação
e valores tonais.
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Empresas de Darque/Darquenses
Dando continuidade a um espaço iniciado no nº 14 deste boletim, apresentamos a seguir nomes de empresas que fazem a história de Darque, criando riqueza e emprego. A escolha é aleatória.

Ano de formação: 2010
Dir.º Técnica: Dr. Paulo Trigo (Fisiatra)
Dra Luísa Patrício (Fisiatra)
Trabalhadores: 4 fisioterapeutas; 1 auxiliar
Gerência: Elisa Ribeiro e Luis Matos
Rua dos Lilazes, 39 R/c
Darque
4935-133 Viana do Castelo

Churrasqueira Citânia

De Maria Adelina Silva P. Bessa
Todo o tipo de comidas. Grelhados.
Preços especiais para grupos e festas.
Av. Paulo VI- Darque - Telef. 258 322 372

Laurindo Soares Rodrigues

Mecânica e instalações elétricas
Rua da Ribeira, 191 Darque
4935-200 VIANA DO CASTELO
Telef./Fax 258 105 513 - Telemóvel: 919 447 235

Passeio BTT “Rota da Castanha”
Com certa de 200 participantes decorreu em Darque, no 3º fim de semana de dezembro, a segunda
edição do passeio Rota da Castanha , organizado pelo
grupo “Os Ferrinhos”. Com partida na Avenida dos
Pescadores - Cais Velho, percorreram-se, primeiro, as
artérias do centro histórico de Darque, com o intuito
de mostrar a todos os visitantes a bela arquitectura
tradicional da freguesia. De seguida, percorreram-se
vários trilhos, em Darque e freguesias vizinhas, proporcionando momentos de convívio, diversão e algum
esforço. O passeio contou com a presença de uma
das grandes figuras do ciclismo nacional, Manuel Zeferino, que tem apadrinhado o grupo e as suas atividades. Como já vem sendo tradição, no final realizou-se
um magusto : a acompanhar as castanhas, foi servido
champarreão e um bom caldo verde, que aqueceram
todos os “Bttistas”.
É de salientar o facto de se tratar dum evento de
– 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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inscrição gratuita, o que só foi possível pela contribuição de várias entidades, entre elas a Junta de Freguesia.

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

Centro Comunitário de Darque
(Unidade de Cuidados Continuados, Lar de Idosos, Centro de Dia e Creche)
Continuam a realizar-se iniciativas de angariação de fundos para a
U.C.C.I. (Unidade de Cuidados Continuados Integrados) de Darque, na Rua
das Dálias, no Cais Novo. Essas iniciativas vão desde almoços de confraternização e espetáculos até caminhadas
e visitas orientadas às instalações da
U.C.C.I. , sendo boa a adesão de cidadãos a contribuirem com os seus donativos para esta obra. Os donativos
podem ser entregues ou enviados ao
Centro Paroquial e Social de Darque.
O pároco da freguesia informa que
há quase uma ano que as instalações de algumas
valências estão prontas para receber os utentes,
mas dificuldades postas pela A.R.S.N. (Administração Regional de Saúde do Norte) têm inviabilizado a sua abertura. “Devido a estes atrasos, vários profissionais que se demitiram em Dezembro
de 2011 dos empregos que tinham no sentido de
começarem a trabalhar na U.C.C.I. estão assim ,
agora, sem trabalhar e sem qualquer remunera(continuação da última página)

ção.”
Com o atraso verificado, os doentes estão a
ser deslocados para concelhos vizinhos (Arcos
de Valdevez, Esposende e Vila do Conde).
O Presidente do Centro Paroquial e Social de
Darque continua a lutar pela superação das dificuldades existentes e alimenta a esperança de
que nos primeiros meses de 2013 seja possível
abrir a U.C.C.I.

A Palavra a...

Há 2 escolas que superam para melhor, e claramente, o que seriam os efeitos previsíveis do seu contexto social: Pedro Barbosa, com 25,87% de alunos
com escalão que é a 5ª e Darque com 38,4% de alunos com escalão A que é a 8ª no concelho.
Todas as escolas do concelho estão acima do lugar
1000 sendo que, numa das formas de olhar o ranking
(que exclui uma delas, a 1ª, privada, que só teve 32
provas, que são poucas provas para comparar) há 4
acima do lugar 250, 3 entre o 250 e o 500, 2 entre o
500 e o 750 e uma abaixo do 750. Estes dados devem
deixar todos satisfeitos num concelho que não é dos
mais ricos ou desenvolvidos do país mas em que a
aposta nas condições educativas foi e persiste transversal a toda a acção municipal nos últimos 30 anos e
que dá, assim, frutos consistentes.
As últimas 4 escolas do concelho tem todas mais
de 25% dos alunos com escalão A, com excepção da
penúltima, que tem menos, 21,89. Curiosamente a
que tem mais alunos com escalão A – mais de 35% -,
Darque, não é a última (a que não será alheio o facto
de ser TEIP e, por isso, ter mecanismos adicionais de
apoios que ajudam a melhorar os resultados). E isto

muito embora o ranking, por exemplo, ainda não pondere aspectos como a diversidade étnica ou cultural
ou a percentagem de alunos com necessidades educativas especiais.
Todas as escolas tiveram média positiva (acima de
2,51) mas todas as escolas laranja ou violeta estão
abaixo do valor exacto 3 o que significa que a sua
condicionante social não impede bons resultados mas
o peso dos alunos com piores resultados afecta as
médias.
Dado curioso para abordagens futuras: 3 das 4 últimas escolas neste ranking concelhio estiveram para
ser agregadas num único agrupamento duas vezes e
um dos pontos da discussão incluiu uma das escolas brandir os alegados resultados de excelência dos
alunos e a diferente origem social destes face aos de
Darque que, neste ranking, fica 200 lugares acima.
(declaração de interesses: sou director há 5 anos
do agrupamento de Darque e ao ver estes resultados
só posso ficar satisfeito com os alunos e professores
das 6 escolas do agrupamento que se superam e aos
problemas que o meio lhes traz. E superar-se é ser
excelente… já agora)
Luis Sottomaior Braga
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Tome nota
1 – Visite, na internet, o sítio da Junta de Freguesia:
www.jf-darque.pt
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
Telem. 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 – 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.
6 – Banco Alimentar Contra a Fome
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 N133 (em direcção a CASTELO DO NEIVA, CHAFÉ, 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.
7 – Pagamento da conta da água
Continua a ser possível efectuar o pagamento das contas
dos Serviços Municipalizados na Junta de Freguesia.
8 – Registo de canídeos
Não se esqueça de fazer o registo obrigatório dos seus
cães na Junta de Freguesia.
9 – 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.
10 – Loja Social
São muitas e de boa qualidade as peças de vestuário que
têm vindo a ser oferecidas à loja social de Darque que
funciona numa sala da sede da Junta de Freguesia.
Pede-se às pessoas de fracos recursos que se desloquem ao local para escolherem as peças que lhes sejam
adequadas. A Prof Esmeralda Simões pode ser contactada pelo Telem. 966 568 154.
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A Palavra a...

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

Luís Sottomaior Braga
Diretor
do Agrupamento
de Escolas
de Darque
Os rankings de escolas vistos de Darque….a excelência das coisas concretas
Este ano os rankings das escolas nos jornais trouxeram novidades. O Público e a Universidade Católica introduziram o contexto socioeconómico e cultural
na análise. As escolas TEIP como Darque (território
educativo de intervenção prioritária) e as que têm
muitos alunos com carências económicas e sociais há
muito pediam que isso fosse feito, porque olhar só os
resultados era uma análise injusta.
Era absurdo e o novo modelo começa a corrigir
isso, introduzindo-se no Público uma classificação
das escolas em 4 grupos: o laranja, o azul, o violeta
e o verde. As escolas do grupo laranja são as que,
em média, têm piores contextos na análise de factores
sociais (o número de alunos com escalão A ou habilitações mais baixas dos pais, por exemplo). Darque
é laranja. As verdes são as melhores nesses índices,
seguidas das azuis e depois, antes das laranja, as
violeta. Este código de cores é simples e entende-se
muito bem nas tabelas do Público que podem ser consultadas aqui http://www.publico.pt/educacao/noticia/
rankings-1567157.
O objectivo deste texto não é produzir muita teoria
mas chamar a atenção para o lugar positivo de Darque nas escolas do concelho, face ao seu contexto e
mesmo a nível nacional (entre as 30 primeiras a nível
nacional em escolas de perfil semelhante). As tabelas
nacionais podem ser consultadas no site do Publico
e no blog vistodaprovincia.blogspot.com (num texto
específico sobre as escolas de Viana de que este é
um resumo). Aqui ficam as conclusões para Viana do
Castelo:
As escolas privadas e do grupo verde (as melhores no contexto social) ocupam os 4 primeiros lugares,
sendo também todas elas escolas da cidade, o que
era expectável (todas têm apenas menos de 20% de
alunos com escalão A, o máximo de apoio social).
As escolas apresentam resultados que, segundo o
Público, são inferiores aos que seriam de esperar face
ao seu contexto, tendo ambas mais de 20% de alunos
com escalão A (máximo de apoio social). Darque não
está aqui.
(continua na página 7)

