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Editorial
Estou à frente dos
destinos da Vila de
Darque desde Março
de 2004 com plena
responsabilidade
e
sentido de obrigação.
Chego agora ao fim
do segundo mandato completo, uma vez
que o primeiro foi de

apenas 18 meses.
Ao longo destes anos de gestão, procurei orientar
as minhas decisões de acordo com o interesse público. Procurei sempre pautar a minha atuação enquanto presidente de junta por elevados padrões de
exigência comigo e no respeito da fraterna parceria
que estabeleci com aquelas e aqueles que me acompanharam na luta política e estiveram a meu lado a
tomar decisões, sempre atentos ao que seria o melhor
interesse para Darque e suas gentes.
Foi sem dúvida um privilégio poder servir a minha
terra e influenciar, tanto quanto é possível a um presidente de junta, outros organismos de poder de acordo

Festas de Nª Sª das Areias
Do programa salientamos:
DIA 1 DE AGOSTO
QUINTA-FEIRA
14H00 - Entrada da cabine
de som a cargo da MontaPlas – Deão.
21H30 - Inauguração da
iluminação e abertura do
arraial.
22H00 - Preparação, montagem e ornamentação
(continua na página 2)

com os princípios e ideais em que acredito e que defendo. Penso, correndo os riscos que sempre se corre
quando somos juízes em causa própria, que contribuí
para que nesses organismos houvesse maior exigência nas tomadas de decisão relativas a Darque.
Darque, durante os anos em que tenho presidido à
Junta, foi-se transformando a nível de várias vertentes. Estou convencido, e penso que todos concordarão, que as transformações verificadas criaram bemestar social em Darque. Contudo é preciso continuar
a trabalhar para atingir metas e projetos ambiciosos,
já que só dessa maneira será possível encarar os desafios do futuro com serenidade.Termino o mandato
mas não me despeço : os Darquenses uma certeza
podem ter - enquanto puder tudo farei para que a vida
desta comunidade tenha a qualidade que lhe é devida.
Pretendo deixar vincado um agradecimento profundo a todos aqueles que por amor a Darque colaboraram de uma forma entusiasta comigo e com a Junta a
que pertenço, especialmente aos trabalhadores desta
autarquia.
Joaquim Perre

Festas de Darque
Do programa salientamos:
DIA 22 DE AGOSTO
QUINTA-FEIRA
18H00 - Abertura no
Centro Cívico da 9ª Feira das Tasquinhas .
20H30 - Missa na Igreja
Matriz.
21H45 - Inauguração
das Exposições na
(continua na página 2)
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Festas de Nª Sª das Areias

Festas de Darque

dos andores em flores naturais, pelo grupo de colaboradoras.
DIA 2 DE AGOSTO - SEXTA-FEIRA
08H30 - Entrada da cabine de som a cargo da MontaPlas – Deão.
21H30 - Procissão de velas, saindo da capela de Nª
Senhora do
Porto para a capela de Nª Senhora das Areias.
22H00 - I Arraial Nocturno - Atuacão do Agrupamento
Musical "NIGHT SHADOW" - Arcos de Valdevez.
DIA 3 DE AGOSTO - SÁBADO
08H00 - Entrada no recinto da festa do Grupo de Zés
Pereiras “Amigos da Areia” – Darque.
09H00 - Deslocação da Mordomia e Grupo de Bombos à freguesia.
14H00 - Deslocação da Mordomia e Grupo de Bombos ao lugar do Cabedelo.
19H30 - Despedida do Grupo de Bombos no recinto
da capela.
21H30 - Noite de Fados, com os fadistas Jorge Gomes e Diana Gomes. Guitarra: Manuel Alves; Viola:
Alberto Rodrigues.
23H00 - II Arraial Noturno - Atuação do artista/ cantor
"MARCOS E SUAS BAILARINAS", com banda.
DIA 4 DE AGOSTO - DOMINGO
11H00 - Missa em honra de Nª Senhora das Areias,
na respetiva capela.
14H30 - Entrada da Banda Filarmónica da Associação
Musical de Vila Nova de Anha, no recinto da festa.
16H00 - Entrada da Fanfarra do Centro Social e Paroquial de Sta. Marta de Portuzelo, no recinto da festa.
16H00 - Entrada do Agrupamento do Corpo Nacional
de Escutas 538 – Darque.
17H00 - Imponente Procissão, com saída da Capela
de Nª Senhora das Areias, deslocando-se à rotunda
da Inatel, com regresso à capela.
18H30 - Despedida da Fanfarra e do Agrupamento do
Corpo Nacional de Escutas.
19H30 - Despedida da Banda de Música.
22H00 - III Arraial Nocturno – Atuação da Banda Musical “ATLANTIS”.
24H00 - Sessão de Fogo de Artifício de Fim de Festas
na Marginal junto ao Rio, no lugar da Senhora das
Areias.

Casa das Artes.
21H30 - Arraial noturno no Centro Cívico: Orquestra
Popular “Sopro de Cordas”, da Escola de Música de
Outeiro.
DIA 23 DE AGOSTO - SEXTA-FEIRA
08H45 - Entrada do grupo de bombos “Os Amigos
d´Areia”, de Darque.
09H00 - Entrada da Banda de Música de Estorãos,
Ponte de Lima.
10H00 - Desfile da Mordomia na cidade, visitando as
autoridades eclesiásticas, civis e militares.
20H30 - Missa e sermão em honra de Nossa Senhora da Oliveira, na respetiva capela, com procissão de
velas .
21H30 – Momento Musical com “Ensemble Risoluto”, no escadório da Igreja Matriz.
22H00 - Arraial noturno no Centro Cívico com o “Grupo Ritmo Latino”.
DIA 24 DE AGOSTO – SÁBADO
09H00 - Entrada dos grupos de bombos “Os Amigos d´ Areia”, de Darque, “S.Sebastião”, de Darque,
“Casa dos Rapazes”, de Viana do Castelo, e “São
Lourenço”, de Marco de Canavezes.
12H30 - Concentração dos grupos de bombos no parque do Senhor da Saúde.
16H00 - Cortejo etnográfico intitulado “Usos e Costumes”.
20H30 - Celebração da Eucaristia com sermão em
honra do Padroeiro S. Sebastião.
22H00 - Arraial noturno abrilhantado pelo grupo musical “Top 5”.
00H30 - Fogo de artifício.
DIA 25 AGOSTO – DOMINGO
09H00 - Entrada da “Banda de Música da Arrifana”,
de Santa Maria da Feira.
09H40 - Procissão da Capela do Sr. da Saúde para a
Igreja Matriz.
10H00 - Missa Cantada e sermão em honra do Senhor da Saúde.
11H30 - Exibição da Banda de Música da Arrifana no
adro da Igreja.
14H30 - Exibição da Banda de Música da Arrifana no
parque do Senhor da Saúde.
15H30 - Entrada da “Fanfarra do Grupo de Escuteiros de Cossourado”, de Barcelos
17H00 - Procissão Solene. No final, atuação de despedida da banda de música e da fanfarra .
22H00 - Arraial noturno com o “Grupo Renascer”.
23H45 - Arruada entre o Centro Cívico e o Cais de
Darque.
24H00 - Emblemática serenata no Cais de Darque.
00H30 - Continuação do arraial noturno no Centro Cívico.
02H00 - Encerramento das Festas de 2013.

Já visitou o nosso sítio
na internet?

www.jf-darque.pt
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Zona das Atividades Económicas em fase de conclusão
(inclui a Feira)

Em 4 de setembro de 1983 começou a
utilizar-se o espaço da então recente urbanização da Quinta da Bouça, atual rua de S.
Sebastião, para a feira quinzenal. Nem todos
gostaram da solução. A Junta de Freguesia,
em 27 de abril de 1984, pronunciou-se sobre
os moradores da zona que se opunham à feira dizendo que não constituíam uma maioria.
Em 15 de junho de 1989, alguns moradores da Quinta da Bouça reclamaram a reabertura do processo da feira quinzenal e pediram a “transferência da mesma para outro
local”, tendo em conta os direitos dos moradores “ao repouso, à higiene e à livre circulação de e
para as suas casas.” Só em 17 de outubro de 2011 é
que os moradores da Quinta da Bouça começaram a
ver a luz ao fundo do túnel. Nessa data foi deliberada
em sessão da Câmara Municipal de Viana do Castelo
a adjudicação da empreitada da construção da Zona
de Atividades Económicas de Darque (ZAE), situada
no Cais Novo, junto à Estrada Nacional 13, na confluência desta com a estrada para a praia da Amorosa,
numa área de um hectare de terreno, adquirido em
2009 pelo município. A obra, orçada em 690.000 € +

500.000 € pelo terreno, vai dar origem a um espaço multiusos: além da feira, servirá para exposições,
eventos de promoção de atividades económicas, circos, etc. Vão ser criados 107 lugares de feira e espaços de apoio – sanitários e parque de estacionamento.
Espera-se que a 1ª feira neste local se realize até ao
próximo mês de Setembro, encerrando nessa ocasião
a feira da Quinta da Bouça.
Da obra da ZAE faz parte uma bem desenhada
rotunda no entroncamento da EN13 com a EN13-5
(Amorosa).

Inauguração do Centro de Surf

Sendo o mar do Cabedelo considerado um dos

melhores do mundo para a prática dos desportos
do vento e das ondas – o surf, o kite-surf e o windsurf, é por esse motivo muito procurado pelos
amantes desses desportos.
Indo ao encontro desta realidade, a autarquia
vianense promoveu a construção em Darque, na
zona da praia do Cabedelo (rua Diogo Álvares, o
Caramuru), junto ao parque de campismo Orbitur, o Centro de Alto Rendimento do Surf, inaugurado em 27 de abril de 2013, com a presença
do Presidente da Câmara de Viana do Castelo e
do Presidente da Junta de Darque. A obra custou
1.102.554,34 € com comparticipação Europeia
(Feder) de 606.666,67 €.

Arruamento
A Junta de Freguesia levou a cabo a obra de um
novo arruamento na área da Unidade de Cuidados
Continuados, para ligar a via pública (Rua das Dálias)
à entrada do edifício deste novo equipamento social,
de que é proprietário o Centro Paroquial e Social de
Darque.
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Assembleia de Freguesia de Darque
Deliberações
1. Viva o 25 de Abril
Cumprem-se na próxima quinta-feira 39 anos sobre esse acontecimento maior do nosso viver coletivo:
a revolução do 25 de Abril.
Rompendo com as trevas de 48 anos de ditadura,
os Capitães de Abril, esses jovens sem sono, abriram
as portas ao povo português para que, numa só torrente, trabalhadores, militares, democratas e antifascistas fizessem irromper os ideais e valores de um
Portugal novo: a paz e a cooperação entre os povos,
a liberdade e a justiça social, a democracia, nas suas
diversas vertentes, a independência para as ex-colónias, a luta contra os monopólios e os latifúndios.
A conquista da cidadania forjou a construção de um
Estado e de um poder Local de Direito Democrático,
enquadrado pela constituição de Abril e com inequívocas preocupações sociais, consubstanciadas na alteração radical das condições de existência de milhões
de portugueses.
Construiu-se uma vasta rede de serviços próximos
das populações: foi criado o Serviço Nacional de Saúde, consagrou-se o direito universal a Educação e à
Cultura, instituiu-se a Segurança Social Pública, universal e solidaria, respondeu-se, para satisfação das
necessidades básicas das populações, a diversas e
criativas formas de intervenção.
O primado da cidadania levou também a conquistas importantes no plano laboral: salário mínimo nacional, contratação coletiva, dignificação dos salários,
dos vínculos e das condições de trabalho, a generalização das férias pagas, o subsídio de férias e o 13°
mês. Hoje, estes direitos, direitos humanos, todos os
dias estão a ser negados, e por serem humanos, esses direitos, ninguém tem o direito de os negar.
A Assembleia de Freguesia de Darque, reunida a
22 de abril de 2013, saúda os militares de Abril, os
trabalhadores e a população do concelho, pelo inestimável papel desempenhado nessa construção.
E viva o 25 de Abril.
Esta proposta foi aprovada por unanimidade.
2. Saudação ao 1º de Maio
No próximo dia 1 cumprem-se 39 anos da primeira
comemoração livre do 1° de Maio após a queda do
regime fascista, que oprimiu os portugueses e os condenou a 48 anos de tirania, pobreza e exclusão.
Foi aquela uma imensa manifestação, que ainda
hoje perdura clara na memória de quem nela participou, e que mobilizou todo o País, contribuindo decisivamente para a clarificação dos objetivos do 25 de
Abril e para a sua consolidação na sociedade portuguesa.
Há 123 anos que o dia 1° de Maio assinala a luta
dos trabalhadores por condições dignas de trabalho
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dores de Chicago que em 1886 se manifestaram pela
redução de 16 para 8 horas diárias, sendo barbaramente reprimidos, e que em 1890 alcançaram esse
objetivo, que desde então se veio, lentamente, a tornar norma.
Neste momento em que, mais de um século depois,
de novo se pretende abolir essa conquista, evocar a
história de resistência e de luta de muitas gerações
de portugueses durante o regime fascista, pela dignificação do trabalho e dos trabalhadores, e pela justa
distribuição da riqueza, é uma causa que vale a pena,
é uma causa que dignifica quem por ela se bate.
Só e vencido quem desiste de lutar. Defender os
direitos dos trabalhadores é um imperativo de todos
os democratas e de todos os amantes da liberdade e
da justiça social.
Comemorar os 39 anos do 1° de Maio em liberdade é também mostrar que Abril está presente e que
venceu, apesar de todos os obstáculos e de todas as
dificuldades.O acesso universal ao trabalho, o direito
greve, a contratação coletiva, a liberdade sindical, a
institucionalização do salário mínimo nacional, generalização do 13° mês, das pensões de reforma e dos
subsídios de férias e de desemprego, são vitórias consagradas como direitos fundamentais na Constituição
da República, que hoje se encontram em grave risco.
Estamos preocupados com o profundo agravamento da taxa de desemprego, mais de 5.000 mil trabalhadores no nosso concelho, registados no IEFP, no mês
de Marco, e da generalização de desregulamentações
e precariedades no trabalho correspondentes a uma
redução de salários e à perda de direitos individuais
e coletivos.
A Assembleia de Freguesia de Darque, reunida em
22 de Abril de 2013, em sessão ordinária, decide saudar o 1° de Maio e apelar à participação, a união e à
luta dos trabalhadores e da população de Viana do
Castelo nas suas comemorações.
A proposta, apresentada pela CDU, foi aprovada
por unanimidade.
3. Oposição ao fecho da estação dos correios de
Darque
É do conhecimento público que a empresa CTT
está a proceder à extinção de estações dos correios
um pouco por todo o país. Consta que está previsto
que o processo em curso atinja, entre outras estações
dos correios da margem esquerda do rio Lima, a estação de Darque, mantendo-se porém em atividade as
duas estações dos correios na zona urbana de Viana
situada na margem direita do mesmo rio Lima.
Desde há muitos anos que Darque é freguesia integrante da cidade de Viana do Castelo, é aliás a única
com tal prerrogativa nas cerca de 20 freguesias da
(continua na página 7)

Centro de Canoagem entra em
Já está em atividade o parque
funcionamento em agosto infantil e geriátrico no Centro Cívico

Iniciada em 2012, está prestes a ser inaugurada
esta obra, situada na rua Gustavo Eiffel, bem perto do
Largo do Cais Velho, representando um investimento
público de 1.700.000,00 €. Este Centro de Canoagem
fica dotado de armazém para os materiais de canoagem, diversas salas, além de um espaço social ( Bar?
Restaurante?). A autarquia promoveu o arranjo da
avenida desde o Cais Velho até às novas instalações.
O Centro de Canoagem deverá ser utilizado pelos
atletas a partir deste mês de agosto de 2013.

Com instalação realizada no passado mês de julho,
já existe no Casco Histórico de Darque, mais propriamente no Centro Cívico, em frente à Escola da Sraª
da Oliveira, um vasto equipamento de parque infantil
e geriátrico, obra realizada pela Junta de Freguesia,
com o custo final de 24.600 €.
Parte do equipamento foi fornecido pelo programa
Rock in Rio - “Darque em Movimento”, em parceria
com Escola EB2,3 Carteado Mena, que custeou duas
máquinas do parque geriátrico.

Fecharam os correios de Darque
Apesar das fortes reclamações da Assembleia de
Freguesia (ver pág. 4 e 7), a Administração dos Correios de Portugal S.A., dentro do processo de privatização da empresa levada a cabo pelo Governo,
encerrou em 30 de maio a sua estação de Darque,
não olhando ao facto de ser uma localidade com mais
população do que cada um de 94 concelhos portu-

gueses e esquecendo o dinamismo económico deste
espaço da cidade.
Os serviços postais passaram a partir da data referida para uma loja, na rua S. Sebastião.
Prevê-se que a partir de 1 de janeiro de 2014 os
CTT funcionem numa dependência da sede da Junta
de Freguesia.

Livro sobre
a Vila de Darque
Editado pela da Junta de Freguesia, foi feito o lançamento deste livro em 19 de julho na Casa das Artes,
tendo sido feita a apresentação do autor e da obra
pela Ilustre Darquense Drª Maria Flora Silva, Presidente da Assembleia Municipal de Viana do Castelo.
Trata-se da obra mais completa de sempre sobre
Darque.
O livro pode ser adquirido na secretaria da Junta.
A ele se refere a última página deste Boletim Informativo.
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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.

XICO PNEUS

Francisco Gomes Rodrigues e Filhos, Lda.
Pneus Novos e Recauchutados de várias marcas.Calibragem e alinhamento da direção por computador.
Trabalhadores: 8;
Gerência em Darque – Ricardo Rodrigues
Quinta da Bouça, Lt. 12 Cave • 4935-102 Darque
Telef./Fax: 258 322 353
E-mail: xicodos pneus@gmail.com

MERCADOS HOANA

Rua 3 de Julho nº 736 • 4935-149 Darque
Tel: 258 322 415 - Telm: 965 834 690
E-mail: mt.hoana@gmail.com
Talho, congelados, lacticínios, frutas e legumes, produtos de higiene e limpeza.
Entregas ao domicílio. Abertos de segunda a sábado.

VIALQUINIA

Café Pélé

Gerência: Daniel Martins Pires Ferreira
Especialidades:
Mexilhões, moelas, enguias e lampreias.
Lugar do Cais Velho - Darque - Telef. 258 32 11 91
(continuação da última página)

Fernando Miguel
Antunes da Rocha Neves
Equipamento p/ construção civil, betoneiras, gruas,
andaime, carro de mão, escoras, cavaletes.
Telef./fax 258 322874 – Telem. 960209446
Rua das Flores – nº 165 – Cais Novo - Darque
4935 -125 Viana do Castelo

A Palavra a...

ajuda dos darquenses; a do rei D. Luís, em 1887, para
bater a primeira estaca para o desassoreamento do
Lima; a pesqueira real dos Duques de Bragança ou
a evocação de episódios de mobilização popular nas
Invasões Francesas ou na falhada desanexação da
praia do Cabedelo de Darque para Viana; a evocação
de figuras populares como os Bateladas ou os Camisões, barqueiros de rio acima cuja actividade resistiu
até aos anos 50 - 60; a carismática Taipeira, maestrina
de gigantones e cabeçudos verdadeiros ícones da Romaria da Agonia; o Manica, actor que alimentou o gosto dos darquenses pelo teatro popular; o Costureirinha
que afinal era barbeiro; o Fivelas, poeta popular; o Nelinho dos jornais ou as parteiras do povo Micas Barroselas, Apolónia ou Joana Pepina ou ainda a evocação
de figuras mais ilustres como o generoso farmacêutico Dr. Vieira ou o pioneiro da radiologia em Portugal,
Dr. Carteado Mena e sua mulher Guilhermina Suggia,

– 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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violoncelista de reconhecido mérito internacional ou o
Comendador Carteado Monteiro que em 1913 foi presidente do Clube Republicano de Darque e membro
da direcção da Cruz Vermelha ou ainda a síntese da
imprensa darquense e dos seus poetas mais dilectos,
dos quais transcreve significativos poemas de louvor
a Darque e ao Lima, figuras que residem na memória
colectiva deste povo e lhe dão identidade...
É com aturado estudo e criteriosa investigação que
Cândido Gonçalves almeja a difícil síntese dum riquíssimo património que urgia conhecer e fá-lo com o espírito crítico e a sensibilidade de quem acredita que
é possível um desenvolvimento de maior qualidade
para esta freguesia da cidade.
Este texto foi extraído da comunicação feita pela Autora na
apresentação do livro referido, realizada em 19/7/2013, na Casa
das Artes.

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

Abertura do núcleo museológico da Casa das Artes
No dia 3 de julho, dia da Vila de Darque, inaugurou-se a Casa das Artes. Foi um acontecimento que
revela o início de algo muito importante para a freguesia, um novo passo, uma nova plataforma de criação
e exposição. A partir deste momento pode ser visitada
a sala do Núcleo Museológico da arquitectura popular,
fruto duma parceria da Câmara municipal com a Casa
das Artes.
Na inauguração foi apreciado um conjunto de ati-

vidades que revelam o futuro, o que se pode esperar
deste local.
Temos agora em Darque um novo espaço, temos
em Viana mais um local que complementa o campo
cultural. Quando pensamos em progresso somos naturalmente levados ao campo cultural à importância
que este tem perante a comunidade. A criação é uma
forma de diálogo, conseguimos ligar ideias, juntar diferentes pessoas.
Assim, a Casa das Artes é o ponto de ligação entre
a cultura e as pessoas.
NOVIDADES: A população pode contar com o surgir de novas linguagens, de novas perspetivas: oficina
de desenho, teatro, sonoplastia, música, fotografia,
vídeo, entre outras.
Informações:
Horário da Casa das Artes: quinta-feira das 15 às
18 horas; sexta-feira das 15 às 18 horas; sábado das
15 às 18 horas.
Oficina de desenho: Todos os sábados das 15 horas às 18 horas, com o Artista Plástico Hugo Soares.
Contactos: João Gigante - 967467530.

(continuação da página 4)

Assembleia de Freguesia de Darque
Deliberações

referida margem esquerda do rio Lima. Esta freguesia
urbana, sendo, com os seus 7900 habitantes, a maior
vila do Minho em termos populacionais, seria também,
só por si, se fosse concelho, maior que cerca de 50
concelhos do país.
A estação dos correios presta uma multiplicidade de serviços de proximidade à população: além da
recetação de correspondência e sua distribuição ao
balcão, procede a pagamentos de pensões e outros
serviços financeiros, e é um centro de fácil acesso
para as mais variadas formas de telecomunicações.
Ver estes serviços extintos em Darque significará a
perda de um apoio de elevada qualidade à população,
obrigando-a a deslocar-se às estações dos correios
remanescentes da outra margem. Tal implicará um reforço da centralidade dos serviços públicos em Santa
Maria Maior, quando uma perspetiva equilibrada de
serviços às populações obrigaria a optar, nunca pela
extinção dos correios em Darque, mas por uma destas soluções: 1ª Manter as 3 estações dos correios
atualmente existentes nas 5 freguesias da cidade; 2ª
Manter uma estação em Darque e uma estação em
Santa Maria Maior.
Assim, a Assembleia de Freguesia de Darque, de-

libera aprovar um pedido aos CTT de que não extinga
a estação dos Correios de Darque e, em complemento, decide pedir a intervenção da Câmara Municipal de
Viana e do Senhor Ministro das Comunicações para
que acompanhem esta questão até ao seu termo, em
ordem a salvaguardar a necessidade de evitar mais
um grave atentado às populações da margem esquerda do Lima.
A proposta, apresentada pelo PS, foi aprovada por
unanimidade, em 22 de abril de 2013.
3. Relatório e Contas da Freguesia relativos a 2012
Foram aprovados em 22 de abril de 2013, com:
abstenção (PSD e CDU) – 6; a favor – 3 (PS) .
4. Recomendação à Junta para preparar protocolo
com os Correios de Portugal
A Assembleia de Freguesia de Darque delibera
recomendar à Junta de Freguesia para iniciar conversações com os Correios de Portugal em ordem a
ser celebrado um protocolo de instalação de loja dos
correios na sede da Junta. Este protocolo deverá ser
ratificado pela Assembleia de Freguesia.
A proposta, apresentada pelo PS, foi aprovada em
17 de junho, com quatro votos a favor (PS ) e 6 abstenções (PSD e CDU).
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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
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.

A Palavra a...

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

Maria Flora Silva
Um livro que se
recomenda
É o título – “Darque, o outro lado de Viana do Castelo” – largamente sugestivo e ambíguo quanto baste
para desvelar as intencionalidades da obra.
É, em primeiro lugar, um livro de homenagem a
Darque e à sua gente «criativa e pundonorosa» cujas
raízes históricas mergulham na civilização celta e que
lhe ficou inscrita, em marca de água, no próprio topónimo.
Com base numa cuidada investigação, Cândido
Gonçalves defende a tese original de que o topónimo
Darque derivará etimologicamente da palavra celta
Darik, evocativa do culto druídico da floresta de carvalhos, tese tão mais arrojada por se opor à de origem
latina defendida por Luís Figueiredo da Guerra ou à
de origem moçárabe de Almeida Fernandes.
A segunda intencionalidade marcada no subtítulo –
o outro lado de Viana do Castelo – é a de denunciar
o desigual tratamento das duas margens do Lima, na
esperança de que este livro possa contribuir para «
reverter a desatenção a que esta terra e os seus 7.817
habitantes têm estado votados».
A outra intencionalidade, mais subliminarmente positiva, é a que o cidadão Cândido Gonçalves, que aqui
viveu mais de metade da sua vida, ambiciona para a
sua terra de eleição – a imagem reflectida da cidade
no espelho do Lima, generalizadamente reconhecida
pela excelência do seu património construído e natural, pela preservação da sua matriz identitária, pelo
orgulho de pertença a um território único e singular
onde apetece viver.
É pois com esta tripla ambição de homenagem, de
denúncia e de esperança de mais atenção para esta
freguesia, patrimonial e socialmente desequilibrada
desde o boom construtivo das décadas 70 - 80 do século passado, que o autor mergulha na longa história
deste velho burgo e lhe traça o percurso histórico mas
também sociocultural e económico desde a primeira referência documental datada do ano 985 até aos
nossos dias.
A evocação sintética de figuras e factos quase míticos como a provável passagem do exército de Decius Junius Brutus no cais de S. Lourenço e a lenda
do rio Lethes; as visitas reais de D. António Prior do
Crato em 1580 que terá acostado clandestinamente
no cais do Cabedelo, em fuga para Inglaterra, com a
(continua na página 6)
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