Fim de tarde, Praia do Cabedelo - DARQUE

Boletim Informativo da Junta de Freguesia de Darque • Série I • Nº 25 • Agosto 2016

Comemoração do 30º. Aniversário da Vila de Darque
A Junta de Freguesia celebrou estes 30 anos de exercício
da democracia, em Honra à Cidadania, enaltecendo todos
aqueles que durante décadas exerceram a sua cidadania em
serviço público ou tão somente prestando serviços à comunidade darquense.
O auditório da
SIRD foi pequeno
para acolher tanto entusiasmo e
fervor bairrista. A
Mesa que presidiu às cerimónias
foi
constituída
pelo Presidente
da Câmara Municipal de Viana
do Castelo, Pela
Presidente da Assembleia Municipal de Viana do Castelo,
pela Vereadora da Educação e Cultura, pelo Presidente da
Junta de Darque e pelo Presidente da Assembleia de Freguesia de Darque.
A cerimónia, tendo como mestre de cerimónia o Engº.
Fernando Garcez, iniciou-se com uma pequena peça musical
interpretada por alunos da escola de música da SIRD. Seguiuse o discurso de balanço de trinta anos de desenvolvimento
e progresso de Darque, registados no campo social, económico e cultural, feito pelo Presidente da Junta de Darque. Na

sua apresentação referiu
que “O desenvolvimento de
Darque está
indelevelmente associado
ao poder local
do pós- 25
de Abril. Os
destinos
de
Darque foram
assumidos por
sucessivas equipas de Homens e Mulheres que abraçaram o
desafio autárquico, acredito que o fizeram por espírito de cidadania e por dedicação à causa pública. Os autarcas, quer os
que integraram a Junta quer os da Assembleia de Freguesia,
ajudaram a transformar este rincão. Darque, que era uma comunidade profundamente rural, tornou-se rapidamente num
alfobre de comércios e de serviços. Foi depois do 25 de abril
que Darque deu este salto qualitativo. Na frente do combate
do desenvolvimento, estiveram muitos outros cidadãos, que
aos mais diversos níveis porfiaram em esforços de cidadania,
como é o caso dos poetas, artistas, autores, investigadores e
membros das mais diversas associações e instituições. Eles
foram companheiros dos autarcas, na transformação para
melhor da terra que vamos deixar aos vindouros. Estes cidadãos e as instituições que referi merecem ser recordados e
gravados na memória coletiva de Darque. É por isso que aqui
estamos a homenageá-los e a mostrar aos nossos filhos qual
é a luz com que deve ser iluminado o caminho da vida – a luz
do humanismo, do empenho social, da cidadania, da cultura
e da criatividade”. Salientou, também, que “Devemos implementar na causa pública o princípio do equilíbrio tal como um
bom pai de família, gerir com rigor, determinação, coragem,
com ambição requalificar o nosso espaço, já que este é o
nosso maior património.
Desse jeito, deveremos apostar em políticas de proximidade e garantir a melhor qualidade de vida daqueles e daquelas
que fazem parte deste património coletivo, investindo sobretudo em áreas envelhecidas, através dos apoios já criados
(continua na página 2)

A Junta de Freguesia deseja-lhe boas férias!
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Comemoração do 30º. Aniversário da Vila de Darque

no âmbito do Programa da Reabilitação Urbana (ARU). Face
aos excelentes resultados que temos vindo a obter, aos mais
variados níveis, estamos profundamente convictos que este
Programa nos trará - a Darque - ainda, muitos e bons frutos
num futuro não muito longínquo.”
Sucedeu-se a intervenção efetuada pelo Prof. Paulo Lima
que enquadrou historicamente o contexto da “elevação de
Darque a Vila”.
Depois, foi a vez dos cidadãos homenageados como Cidadãos de Honra de Darque pela maneira como exercem ou
exerceram a cidadania, particularmente pelo exercício do cargo de Presidente da Junta ou de Presidente da Assembleia
de Freguesia, que foram sendo anunciados pela Dra. Maria
José Rego.
Seguidamente, com apresentação do Dr. Hugo Viana
Araújo, foram homenageadas todas as instituições que se
encontram em atividade na nossa vila.
A sessão decorreu com grande emotividade. Os Autores e
Poetas de Darque mereceram, também, fortes aclamações de
cada vez que iam sendo enunciados pela Dra. Maria José Sá.
Por último, o Engº. Fernando Garcez apresentou o momento dedicado à homenagem dos darquenses aos seus
poetas. Os seus poemas, numa breve antologia, foram declamados e cantados com a participação de todos os presentes.
A sessão foi encerrada
pelo Presidente da Câmara Municipal de Viana do
Castelo, Engº. José Maria
Costa que no seu discurso
enalteceu o significado das
comemorações e o modelo usado para louvar os
cidadãos e as instituições
que têm prestado relevantes serviços à comunidade
darquense.

Seguidamente, todos se deslocaram para o Cais Velho
para se proceder à inauguração do monumento da autoria do
escultor Salvador Vieira, em Honra à Cidadania, na figura do
ilustre darquense Dr. Óscar Monteiro.
Para a produção das comemorações a Junta de Freguesia de Darque teve a inestimável colaboração da SIRD, do
Agrupamento de Escuteiros, da Comissão de Festas de Darque, da Sociedade Columbófila Darquense, da Associação
de Reformados de Darque, das Escolas Básicas de Senhora
da Oliveira, Zaida Garcez, Cabedelo e Carteado Mena e de
muitas e muitos anónimos colaboradores onde se incluem
os pais e mães das crianças e dos jovens que ajudaram a
preparar a sessão de poesia. A todos a Junta de Freguesia
manifesta a sua mais fraterna gratidão.
Foi um dia para recordar, onde uma comunidade deu conta de toda a riqueza que encerra na qualidade dos seus cidadãos e da maneira como exercem a sua cidadania. Assim,
é com todos que se conta para dar uma imagem de Darque
que seja, no regresso à história, a da alegria, do sonho e da
esperança no futuro.
Darque viveu neste 3 de julho um grande momento da sua
história.

Homenagem aos Autarcas
Na sessão solene alusiva à comemoração do 30º. Aniversário da elevação de Darque a vila, foram homenageados
todos os cidadãos e cidadãs os quais, independentemente
da sua opção política, com devoção e sentido de cidadania,
contribuíram, decisivamente, para o progresso de Darque e
para a melhoria da qualidade de vida dos darquenses, particularmente os que exerceram os cargos de Presidente da
Junta ou de Presidente da Assembleia de Freguesia.
Assim, em Honra à Cidadania, pretendeu-se, através daquela simples e singela festa, manifestar gratidão a todos os
que contribuíram para o desenvolvimento e a afirmação de
Darque. Os autarcas foram apresentados pela Dra Maria José
Rego, sendo que os que foram reconhecidos a título póstumo foram representados por familiares.
Estes cidadãos, que foram a partir de 03 de julho considerados Cidadãos de Honra de Darque, para além do tributo
de todos os presentes, receberam, também, um Diploma de
Cidadão de Honra de Darque, um livro, edição da autarquia,
da autoria de Cândido Gomes Gonçalves e um opúsculo que
reúne a identificação dos diversos membros efectivos dos órgãos autárquicos que compuseram a Junta de Freguesia e

a Assembleia de Freguesia ao
longo dos sucessivos mandatos e os perfis das Instituições que estão em atividade
nesta comunidade, dos autores/investigadores que se
debruçaram sobre a história
de Darque, publicando obras
literárias ou escultóricas e dos
poetas de Darque associados a uma pequeníssima Antologia
com poemas seus, tudo apresentado numa digna e simples
caixa alusiva ao momento.
Assim, foram considerados Cidadãos de Honra de Darque:
Presidentes da Junta de Freguesia
Francisco de Araújo Ferreira
Sebastião João Neiva do Rego Lopes
Fernando Rui Sousa Maciel
Manuel Isaías Carvalho Alves
Maurício Soares da Cunha e Sousa
António Carlos Pires Viana
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António Eduardo Araújo Miranda
Manuel da Cunha Rodrigues Guimarães
Joaquim Dantas Afonso Perre
Presidentes da Assembleia de Freguesia
António Gomes da Costa Júnior
António Martins Fernandes Iglésias
António Ferreira Miranda
Albino Evangelista Ferreira de Barros
José Luís Miranda de Faria
Manuel Rodrigues Oliveira Lima
Manuel Isaías Carvalho Alves
Cândido Gomes Gonçalves
Fernando Manuel Armada Garcez
Eduardo Alexandre Ribeiro Gonçalves Teixeira
Manuel Salvador Gonçalves Vieira
Manuel Augusto Maciel São João
Luís Fernando Freitas Lima
Nesta sessão solene foram, também, aclamados os cidadãos darquenses que ao longo de todos estes anos têm
integrado os orgãos autárquicos com sentido de cidadania e

que acompanharam os Presidentes evocados.
Este espaço de tributo aos autarcas encerrou-se com a
evocação dos darquenses que apesar de não terem exercido
funções autárquicas em Darque, mas sendo considerados
um exemplo de cidadania por terem ocupado ou por ocuparem os mais altos cargos autárquicos do Município de Viana
do Castelo, como sejam: António Cunha, Maurício Sousa,
Flora Silva, Mário Guimarães, Ilda Figueiredo, Eduardo Teixeira e Helena Marques.

Homenagem aos Autores e Poetas de Darque
O 30.º aniversário da Vila
de Darque, tendo como lema
HONRA À CIDADANIA, envolveu, entre outras, a homenagem aos autores e aos poetas
de Darque.
No caso dos autores/investigadores porque através
de toda a investigação histórica que têm realizado tendo Darque como tema, representada
através de obras e de artigos publicados, têm dado um decisivo contributo para a salvaguarda e a preservação do património darquense. E, ainda, no caso particular do escultor
Salvador Vieira por apresentar em Darque obra de escultura
pública de reconhecido mérito. Aos criadores de poesia pelo
valor das obras publicadas ou, tão simplesmente, pela criação de poesia que de algum modo se inspiraram na idiossincrasia deste nosso povo.
Mas porque em todos os casos são entendidos como
portadores de contributos que permitiram salvaguardar e
preservar um património de que nos podemos orgulhar e que
dignifica e engrandece Darque, são estes Autores e Poetas
de Darque que a Junta de Freguesia na sessão realizada no
dia 30 de maio deliberou, por unanimidade, considerar Cidadãos de Honra de Darque as seguintes personalidades:

“Zé Fivelas” José Rodrigues Correia
Domingos Martins Fernandes Iglésias
José Ferreira Lima
José Óscar Monteiro
Herculano Pita Soares
Caninha” Manuel Ferreira de Sousa
Mário José R. São João
Marlene Ferraz
Maurício Soares de Cunha e Sousa
Maurício Teixeira
Pelo que na sessão solene do 30º. Aniversário da Vila de
Darque foram evocados e louvados nessa qualidade.
Este espaço evocativo esteve a cargo da Dra Maria José
Sá que na sua apresentação referiu “A estes Cidadãos de
Honra de Darque que vou passar a enunciar apresentamos a
nossa gratidão por servirem de fonte de cidadania ao contribuírem para o desenvolvimento cultural de Darque. Às famílias dos que já não se encontram entre nós, agradecemos por
terem vindo receber por eles, com toda a carga simbólica, as
homenagens que lhes são devidas.”

Autores
Alberto Antunes Abreu
Cândido Gomes Gonçalves
Fernando Augusto Ricardo Silva
João Alpuim Botelho
Manuel Salvador Gonçalves Vieira
Maria Beatriz Menezes
Poetas de Darque
António Alberto R. Dantas
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Homenagem às Instituições
As Instituições darquenses
são um produto de uma comunidade com uma identidade muito própria, que no seu
bairrismo laborioso e ardente
foi construindo ao longo de
anos um fortíssimo movimento associativo. Assim, reconhecendo esta dinâmica a
Junta de Freguesia na sessão
realizada no passado dia 09 maio, aprovou por unanimidade
a atribuição do título de Instituição de Honra de Darque às
instituições que se encontram em atividade na nossa vila, por
prestarem serviços assinaláveis à comunidade, por contribuírem desta forma para a afirmação de Darque e por constituírem uma expressiva fonte de cidadania. Com a apresentação
do Dr. Hugo Viana Araújo, as investiduras foram realizadas
na sessão solene comemorativa do 30º. Aniversário, contemplando as seguintes instituições:
SIRD- Sociedade de Intrução e Recreio Darquense
ADD-Associação Desportiva Darquense
DKC-Darque Kayak Clube
Centro Paroquial de Promoção Social de Darque
Associação de Reformados de Darque
Sociedade Columbófila Darquense
Associação de Moradores e Comerciantes da Cidade Nova
Associação de Moradores do Cabedelo
Associação de Pais da Escola Carteado Mena
Associação de Pais da Escola do Cabedelo
Associação de Pais da Escola Zaida Garcez
Associação de Pais da Escola Senhora da Oliveira
ASIAC – Associação Sorriso do Idoso e Amigos do Coração
Comissão de Festas do Senhor da Saúde, S. Sebastião
e Senhora da Oliveira
Comissão de Festas da Senhora das Areias

Comissão de Festas de S. Brás
Sociedade de São Vicente de Paulo - Confraria de São
Sebastião de Darque
Corpo Nacional de Escutas Agrupamento 538 - Darque
Fundação Santoínho
Esta parte teve a inesperada, mas gostosa, participação
do recente Campeão Europeu de Maratonas de Canoagem
em C1 júnior, Sérgio Maciel, que veio testemunhar a força
e grandeza do movimento associativo darquense. Assim, na
presença do atleta, a hora em que foi prestado, por uma expressiva representação da
comunidade darquense, o
empolgante tributo público
ao Sérgio Maciel, foi bonita
de se ver e foi entusiasmante
participar na sessão solene
comemorativa do 30º. Aniversário da Vila de Darque.

“Casa do Freire” na ARU

Ampliação do cemitério

No âmbito do desenvolvimento do processo de implementação da ARU (Área de Reabilitação Urbana de Darque),
a autarquia adquiriu a propriedade conhecida por “Casa do
Freire” que se situa na Avenida Carteado Mena, em frente da
SIRD. Esta aquisição tem em vista a construção de um parque de estacionamento para servir a área da envolvente da
Sociedade Instrução e Recreio Darquense.
Os projectos relativos à ARU estão em desenvolvimento.
O primeiro a ser apresentado publicamente, já no próximo
mês de setembro, será o da requalificação da SIRD.

Em 30 de março foram iniciados os trabalhos preliminares
preparatórios da obra de ampliação do cemitério e da sua envolvente. Estes trabalhos envolveram a demolições de muros,
da casa de habitação e preparação do terreno.
Nesta altura, está em curso o acondicionamento e requalificação das áreas cobertas existentes, destinadas a servirem o futuro estaleiro de apoio e abrigo ao pessoal e aos
equipamentos mecânicos e outros da Junta de Freguesia de
Darque.
Está para breve a conclusão do projecto – que se enquadra no previsto no Plano de Pormenor da Zona Ribeirinha –
dedicado às obras da ampliação do cemitério, da construção
da casa mortuária, da alteração do perfil da rua da Sobreira,
da construção da zona verde e do parque de estacionamento.
Até que se iniciem as obras referidas, os visitantes do cemitério podem usar o espaço que está preparado e sinalizado, na Quinta da Sobreira, como parque de estacionamento
de viaturas automóvel.
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Breve antologia dos Poetas de Darque
Para
ajudar
a
constituir a memória
da sessão solene comemorativa do 30º.
Aniversário da Vila de
Darque, foi editado
um opúsculo que contempla um pequeno
trabalho sobre a história da “elevação de
Darque a Vila”, bem
como a identificação
dos diversos membros
efectivos dos órgãos
autárquicos que compuseram a Junta de
Freguesia e a Assembleia de Freguesia ao
longo dos sucessivos
mandatos resultantes
de eleições após 25
de Abril e os perfis das
Instituições que estão
em atividade nesta comunidade, dos autores/investigadores que
se debruçaram sobre
a história de Darque,
publicando obras literárias ou escultóricas e dos poetas de
Darque
associados
a uma pequeníssima
Antologia onde foram
seleccionamos os poemas que pareceram
mais adequados a
esta circunstância e
que poderão despertar o desejo de melhor
conhecer os nossos
poetas. A publicação foi distribuída a todos os que estiveram
presentes na cerimónia. A elaboração do opúsculo foi realizada por Fernando Garcez e por Cândido Gonçalves, com
edição da Junta de Freguesia de Darque.
Com a apresentação do Engº. Fernando Garcez os poemas que fazem parte da pequena antologia foram declamados e cantados com a participação emotiva de todos os presentes. Como declamadores e cantores estiveram os alunos
das Escolas Básicas de Darque: Leonor Gonçalves Rego, da

Escola Senhora da Oliveira; Rodrigo Gomes
Costa, Joana Manso Carneiro e Paulo
Jorge Silva Torres, da
Escola Zaida Garcez;
Tiago Gramacho Souto Rosa e Mariana Chivarria Neiva, da Escola
Básica do Cabedelo;
João José Gonçalves
Robalo, Ana Margarida Ferreira de Sousa,
Camila Leonor Pereira
Salgueiro, da Escola
Carteado Mena; bem
como Inês Coelho Alves, Mário São João,
António Augusto Soares Ribeiro e Ana Dias
(que, também, acompanhou ao piano todas as poesias declamadas).
Este transcendente
momento de poesia
iniciou-se com o Hino
da SIRD, cantado pelos alunos de canto da
SIRD e foi encerrado
pelo grupo de janeiras
da Associação de Reformados de Darque que cantou “As
Tripinhas”.
A organização do auditório, o som e a iluminação estiveram a cargo da SIRD.
Assim, arejadas, alegres por se darem a conhecer foram
apresentadas algumas das riquezas culturais de Darque.

Adro da Igreja Matriz
Foram vencidos os constrangimentos burocráticos relacionados com o licenciamento da obra destinada a nivelar e
substituir algumas das pedras danificados do adro público da
igreja matriz de Darque. Presume-se que esta igreja seja do
séc XVI.
A situação impeditiva está relacionada com o facto de o
IPAR entender que os trabalhos a realizar no adro requerem a
supervisão de um técnico de arqueologia. Lembramos, justificando as preocupações desta entidade, que, hoje, ainda é visível no adro da igreja paroquial, a identificação de jazigos onde
ali foram sepultados os últimos darquenses – de acordo com
estudo recente do Dr. Fernando R. Silva, o último enterramen-

to no adro da
igreja ocorreu
em 28.10.1898.
E que o primeiro enterramento
no cemitério de
Darque ocorreu
em 14.11.1898.
A obra vai
ser iniciada no
próximo mês de
outubro.
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Breves...

Pela Casa das Artes

Está em curso a elaboração dos projectos previstos para
a ARU-Área de Reabilitação Urbana de Darque.
Não foi aprovada a candidatura do Projeto Dar-que Pensar à 6ª geração do Escolhas.
Foi protocolado com o CLDS-3G Viana Sul, coordenado
pelo Posto de Assistência de Alvarães, a cedência de instalações e recursos tendo em vista o desenvolvimento em
Darque dos cinco principais objectivos do projecto, estruturados segundo 3 eixos de intervenção: a) Emprego, formação e
qualificação; b) Intervenção familiar e parental; c) Capacidade
da comunidade e das instituições.
A Junta de Freguesia, em colaboração com a Câmara
Municipal de Viana do Castelo, está a promover o projecto
“Vencer a Idade com Saúde, destinado a adultos com idades
entre os 60 e os 80 anos. A iniciativa, destina-se ao aproveitamento salutar dos tempos livres e de ócio, proporcionandolhes o acesso à actividade desportiva, melhorando e promovendo o seu bem-estar.
A limpeza da praia do Cabedelo e da praia fluvial de S.
Lourenço está em execução.
Continua em preparação o alargamento da Rua Duarte
Rocha.
Na ZAED realizou-se no dia 30 de Julho - em cooperação
com a LPC-Liga Portuguesa Contra o Cancro - uma sessão
de Zumba Solidário que teve como objetivo a angariação de
fundos destinados à LPC.
Elaborado o projecto destinado à execução do acesso
pedonal do adro da Capela de S. Brás à Rua de S. Brás. Bem
como a preparação do protocolo de cedência. Espera-se que
a obra seja incluída no arranjo urbanístico a levar a efeito na
parte sobrante da Quinta de S. Brás que tem como objectivo
a construção de um parque empresarial.
Está em reclamação no IRU - Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana a recuperação do Bairro do EX-Fomento
(IRU).
Continua em desenvolvimento a empreitada de manutenção de espaços verdes (conservação, arranjo e limpeza) que
cobre as áreas compreendidas pela Urbanização do Jardim
da Cidade Nova, espaços verdes do Bairro do IRU (Fomento), Urbanização de Santoinho, taludes e envolvente da zona
compreendida entre a rotunda do “Homem do Rio” e a Ponte
Eiffel, espaços verdes, públicos, do Cabedelo.
Ainda não foi aprovado o projecto destinado à obra de
construção do passeio que ligará a Cidade Nova à rotunda
da ZAED-Zona de Atividades Económicas de Darque. Está
em reapreciação nos serviços técnicos da E.P. – Estradas de
Portugal.
Quinzenalmente, na ZAED, realiza-se a Feira de Darque.

A exposição
“S. Sebastião”,
apresentada
na Casa das
Artes, que esteve aberta ao
público entre
os dias 20 de
janeiro e 14 de
fevereiro, constituiu um enorme êxito.
Esta exposição sobre o orago cristão de Darque, tentou
refletir a arte que em Darque foi dedicada a este santo mártir,
quer em termos de azulejaria, quer em peças escultóricas,
quer em espaços que lhe são dedicados, quer históricos envolvendo o seu culto. Assim, foi possível conhecer melhor um
trecho da história de Darque e, simultaneamente, apreciar a
desocultação do pequeno tesouro que, em Darque, é representada pelas artes dedicadas a S. Sebastião, concretamente na igreja matriz.
Procurando
valorizar os espaços de cultura darquenses,
neste mês de
agosto, sob a
responsabilidade do Museu de Artes
Decorativas de
Viana do Castelo, vai ser inaugurada, na Casa das Artes, a
exposição sobre a louça da Fábrica de Darque, fundada em
1774.
Nesta continuidade, está quase concluído o projecto de
requalificação do espaço dedicado ao Núcleo Museológico
da Arquitectura Popular de Darque.

Obras na Escola Zaida Garcez
Durante o mês de agosto vai ser construído na escola o
tão desejado alpendre, a que se seguirá a instalação de um
aparelho lúdico para usufruto dos alunos e alunas.
A par desta boa notícia, com a implementação do projecto
urbanístico previsto
na Área de Reabilitação Urbana de
Darque, que vai
requalificar a envolvente da escola, o
espaço do recreio
passará a dispor
de quase o triplo
da área actual.

Assembleia de Freguesia
de Darque
Após a edição do Boletim Informativo de Dezembro de
2015 a Assembleia de Freguesia de Darque reuniu com caracter ordinário, nos dias que a seguir se apresentam, com a
Ordem de Trabalhos referente ao período da ordem do dia,
que se segue:
29 de abril de 2016:
Apresentação do relatório trimestral do Presidente da Junta de Freguesia;
Análise, discussão e aprovação da proposta de prestação
de contas do ano 2015 e actualização do inventário da Freguesia;
Primeira Revisão ao Orçamento e PPI do ano 2016.
de junho de 2016:
1. Apresentação do relatório trimestral do Presidente da
Junta de Freguesia;
A próxima Assembleia de Freguesia vai realizar no mês de
Setembro.
As sessões da Assembleia de Freguesia efectuam-se no
Auditório do Edifício Sede da Junta de Freguesia. As Moções
e Propostas votadas, bem como as Actas das Sessões estão disponíveis, para consulta, no site da Junta de Freguesia:
www.jf-darque.
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Festa da Senhora das Areias

Festa do Senhor da Saúde

A tradicional festa da Senhora das Areias, apesar das
imensas dificuldades, também este ano vai fazer a devoção
à Senhora, celebrando com cerimónias religiosas e ambiente
festivo entre os dias 4 e 7 de Agosto.
A Comissão Executiva das Festas é presidida pelo decano
festeiro Sebastião Rego Lopes. Pelo empenho e dedicação à
causa da manutenção da cultura popular e às tradições da
nossa freguesia a Comissão merece todos os aplausos.

As Festas de Darque em honra do Senhor da Saúde, São
Sebastião e Senhora da Oliveira decorrerão de 11 a 14 de
agosto. A Comissão Executiva das Festas é presidida por
José de Freitas Lima.
O cartaz das Festas de Darque, da autoria de Rego Meira,
foi apresentado publicamente no passado dia 2 de julho no
auditório da SIRD. Destaca-se no cartaz a homenagem que
o artista fez a Manuel Maciel (Taipeiro) darquense pioneiro na
confecção de “gigantones e “ cabeçudos” que dão colorido
a quase todas as romarias, sobretudo, minhotas. A cerimónia
foi honrada com a presença do Vereador da Câmara Municipal, Arqº Luis Nobre, do Presidente da Junta de Darque,
Dr. Joaquim Perre e do Padre Manuel Pinto. Nas respectivas
intervenções elogiaram as pessoas que no concelho promovem e realizam as romarias, bem como realçaram o trabalho da comissão de festas que nos últimos quatros anos têm
conseguido, brilhantemente, organizar as Festas de Darque.
Este ano, no âmbito das Festas e da Comemoração do
30º. Aniversário da Vila de Darque, numa parceria entre a Comissão de Festas e a Junta de Freguesia será, pela primeira vez, realizado
um concurso de
aventais bordados à mão. Pretende-se
com
esta
iniciativa
"reconhecer
o
donaire, a fantasia, o labor e o afã criativo da mulher darquense e por extensão da vianesa", "indo no encalço de retirar das fundas
gavetas do esquecimento alguns factos luminosos da nossa
história local".

Festa de final de ano
na Escola e Jardim de Infância
Sra. da Oliveira
Com muita dedicação e animação decorreu na SIRD a
Festa de Final de Ano da Escola e Jardim de Infância da Senhora da Oliveira.
O auditório estava
repleto, mais do que
esgotado de vibrantes crianças, de atarefadas professoras e
professores e de pais
atentos.
As inúmeras peças
que constituíram o espetáculo foram bonitas, dinâmicas, bem
coreografadas. As alunas e os alunos estavam felizes com a
participação, com o desempenho, com a gratidão do público
que entusiasticamente os aplaudiu.
A Escola está de PARABÉNS!
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Os livros chegaram à biblioteca da Escola Dr. Carteado Mena
A Junta de Freguesia de Darque ofereceu à Biblioteca da
Escola Carteado Mena 3 dezenas de livros. O acto formal de
entrega ocorreu no dia 24 de fevereiro, na Biblioteca.
As obras oferecidas são necessários ao cumprimento das
metas curriculares do Português e nos quais aquela instituição se encontrava deficitária.
Ao momento gratificante assistiram todos os alunos – cerca de 8 dezenas –
que frequentam o
5º. ano da escola. O
acto esteve incluído
na realização da 7ª.
edição do “Contornos da Palavra” organizada pela Dra
Carminda Lomba,
sob o patrocínio da Câmara Municipal de Viana do Castelo.
Na ocasião o Vice-Presidente do Executivo da Junta de
Freguesia dirigiu palavras de apreço pelo aspecto e pela organização apresentada pela Biblioteca, desejando, também,
que os livros oferecidos ajudem a formar os estudantes e a
valorizar a escola, para que tenham um futuro feliz. A este
propósito lembrou o quanto dignifica a Escola Carteado
Mena o êxito profissional conseguido por diversas personalidades que ali estudaram, referindo, entre elas, a Dra Marlene
Ferraz – ali presente; e o jovem Engº. Paulo Rodrigues – a
trabalhar no estrangeiro - que, recentemente, a imprensa nacional enalteceu por ter desenvolvido um software – designado “Google Maps” do cérebro - capaz de gerar um mapa
3D do cérebro humano, a partir de imagens de ressonância
magnética.

A sessão prosseguiu com
a promoção da reflexão em
torno da palavra dirigida a estimular a apetência pela literatura e a escrita. Esta atividade foi
dinamizada pela Dra Marlene
Ferraz, escritora de sucesso
cujas obras já obtiveram numerosos prémios nacionais.
O encontro prosseguiu com
a apresentação do livro “Anda Vamos Salvar os Animais de
Rua”, da autoria de Marlene Ferraz – bonito livro, com lindas
ilustrações - cujas receitas das vendas revertem a favor da
ALAAR-Associação Limiana dos Amigos dos Animais de Rua.
Na sua exposição interactiva com os alunos e alunas abordou – com base nas personagens principais do livro: o Caramelo e o Sansão – os direitos dos animais, os maus tratos
que lhes são infligidos, dos quais resultam, por vezes, terríveis
danos físicos. As crianças, também, tomaram a palavra e falaram sobre como na escola foi tratado – bem – um cão que
por ali apareceu; e sobre a forma como uma avó denunciou
(!) às autoridades um automobilista que insistentemente – em
dias seguidos – maltratou um cão, o que o levou a responder
em tribunal.
No final da sessão todos estavam felizes e os mais velhos mais descansados pelos exemplos de generosidade e
de atenção demonstrados pelas alunas e pelos alunos em
relação ao tratamento que deve ser dado aos animais. Abençoados livros.
Abençoada Biblioteca.
Abençoada Escola Pública.

Fim de ano na Escola Básica e Jardim de Infância Zaida Garcez
No meio de imensa alegria numa tarde soalheira de intenso calor realizou-se no dia 09 de junho a Festa de Final de
Ano da Escola Básica e Jardim de Infância Zaida Garcez.
Numa sombra oportuna colocou-se o palco onde a imensa luz das alunas e dos alunos fez brilhar o que de melhor
a Escola pode ser: integradora, de oportunidade para todos
mostrarem o seu valor. E assim foi. Começando pelos mais
pequeninos do Jardim de Infância que, também, apresentou
os seus finalistas, o espectáculo foi prometendo e as expectativas foram florescendo na corrente das representações.
As cartolas e o orgulho destes pequenos alunos deram uma
tarde generosa para quem teve o privilégio de estar presente
nesta sessão. Estavam muitas mães e pais, muitos mais do
que no ano passado, comentava-se.
Seguiram-se os 4 anos de escolaridade sob a batuta das
suas professoras e professores. As mães e os pais embebe-

cidos registavam o momento das actuações nas suas máquinas e telemóveis. Assim é a escola pública com professoras e
professores que se transcendem e fazem com que a escola,
a sua escola, seja a melhor para as suas alunas e seus alunos. As cartolas voaram em sinal de dever cumprido, mas
muitas e muitos correram para o professor para saberem se
o êxito do ano estava garantido e se das cartolas tinham, de
facto, saído os PARABÉNS pela passagem de ano.

Encerramento do ano lectivo na Escola Básica
e Jardim de Infância do Cabedelo
As alunas e os alunos, docentes e assistentes operacionais da Escola Básica e Jardim de Infância do Cabedelo comemoraram o encerramento do ano letivo com a realização
de uma festa muito animada. Naquele dia 09 de junho a escola foi pequena para receber todos
os que quiseram assistir e participar.
Usando o seu acolhedor espaço
exterior ou o seu pequeno auditório,
as peças representadas no espectáculo estavam bem encenadas, boni-

tas e foram de fino recorte, evidenciando qualidade, que já
começa a ser a matriz desta escola.
As apresentações dos alunos de todas as turmas foram
desfiando e a alegria de uns ou a compenetração no papel
que desempenhavam, de outros,
deram aos espectadores a boa sensação de uma tarde bem passada
numa escola pública de qualidade.
A apoteose final foi dedicada à
Despedida dos Finalistas.
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Associações e outras Entidades de Darque
Os textos apresentados nesta rubrica são da inteira responsabilidade do editor deste Boletim Informativo.

A ADD e os seus Garinos

Num belo dia de sol os GARINOS do ADD (Associação Desportiva Darquense) fizeram o seu 25 de Abril, organizando uma concorrida IV Milha de Darque, sob o patrocínio da Associação de Atletismo
de Viana do Castelo e com a colaboração da Câmara Municipal de
Viana do Castelo e da Junta de Freguesia de Darque. A prova decorreu na Quinta do Sequeira/
Cais Novo, Darque, onde, nas
ruas reservadas à realização
da competição, compareceu
imenso público entusiasta. O
certame iniciou-se com uma
sessão de Zumba aberta à
participação da comunidade, sob a orientação do Nuno Alves (Nunex). Seguidamente decorreram as coloridas e divertidas actividades
lúdicas destinadas aos Benjamins A. Nas corridas participaram os
escalões Benjamins B, Infantis, Iniciados, Juvenis, Juniores/Seniores
e Veteranos. As competições fecharam com a realização da Milha
Familiar aberta a todos os presentes. Esta última prova teve um propósito solidário uma vez que a totalidade do valor das inscrições
reverteu para o Centro Paroquial de Promoção Social e Cultural de
Darque. Neste dia 25 de Abril estiveram em prova cerca de 300 atletas. Para além do atletismo a ADD tem vindo a desenvolver ao longo
dos últimos anos – e daí ter obtido o título de instituição de utilidade
pública – um intenso trabalho junto da comunidade darquense, sobretudo ao nível dos escalões de formação do futebol, assumindo
um relevante papel na ocupação dos tempos livres dos jovens. Ora,
este esforço traduz-se em elevados custos financeiros. Assim, a Câmara Municipal de Viana do Castelo protocolou, no passado mês de
junho, com a ADD – e com mais 5 clubes – o apoio à manutenção
dos seus relvados sintéticos assumindo os respectivos encargos. A
contrapartida é a da ADD facultar o acesso às actividades desportivas promovidas pela Câmara Municipal ou em parceria com outras
entidades, nomeadamente nos períodos de férias escolares.

A Sird, a nossa “sociedade”, comemorou mais um
aniversário

Já lá vai distante o dia 27
de Abril de 1950, data em
que foi criada, afectivamente, a SIRD-Sociedade Instrução e Recreio Darquense.
Porém, com base nos
elementos históricos e decorrentes da forma como o Estado Novo
tratava a legalização deste tipo de associações, a SIRD só foi aprovada pelo Ministério da Educação Nacional, em Junho de 1954, depois de apresentados os estatutos da colectividade no dia 01 de Janeiro de 1953. Mas aqui está ela, esta senhora de 66 anos, a nossa
Sociedade, a contribuir diariamente para a comunidade. Na sua festa de aniversário recordou Abril com o concerto Liberdade. O evento
teve a participação dos alunos da Escola de Música Amadeus e da
Associação de Música de Castelo do
Neiva que perfumaram o auditório com
os seus cravos vermelhos, enchendo-o
de música e de canções de liberdade
que foram bem acompanhadas pela
alegria de todos os que encheram o
auditório. A Junta de Freguesia de Darque associou-se às comemorações do aniversário.

A Associação de Reformados na Rota da Lampreia

A Associação de Reformados de Darque e o Darque Bike Team
realizaram este ano mais um cartaz gastronómico e de BTT celebrando a lampreia do Rio Lima. Este ano os dois eventos realizaramse em dias diferentes de maneira a descongestionar a ocupação
do belo espaço ribeirinho entre o Cais da Ribeira e o Cais Velho,
proporcionando, assim, aos visitantes e convivas em cada uma das

produções, as melhores condições. O VIII Festival da Lampreia superou, em número de presenças, as obtidas no ano passado. Uma vez
mais a “cozinha” da Associação de Reformados deixou deliciados todos os degustadores
do ciclóstomo. Bem, depois foi a vez de mais
“ciclo….” Só que desta vez em duas rodas e a
dar aos pedais na V Rota da Lampreia em BTT,
realizada no dia 10 de abril, que superou a anterior em número de participantes. Os ciclistas percorreram um novo
trajecto de 35 km, atravessando trilhos
de Darque e das freguesias vizinhas. À
Associação de Reformados de Darque
e ao Darque Bike Team desejamos que
continuem a contribuir para a divulgação
do nosso património natural e cultural.

A Darque Kayak Clube tem um campeão europeu

Sérgio Maciel, canoísta da Darque Kayak Clube, venceu o Campeonato da Europa de Maratonas de Canoagem em C1 júnior, sagrando-se Campeão Europeu de Maratonas 2016, sendo o primeiro darquense da história a alcançar semelhante êxito. Trata-se de
um feito enorme, à escala de Portugal, para este atleta darquense.
Aproveitando a sua súbita presença na sessão solene comemorativa do 30º. aniversário da Vila de Darque, foi evocado e ovacionado,
durante minutos, pelas centenas de efusivos darquenses presentes
no auditório da SIRD, que lhe prestaram, assim, o reconhecido tributo. Com o título alcançado Sérgio Maciel está em condições de
disputar a Taça do Mundo e o Campeonato do Mundo de Maratonas de Canoagem.
A Junta de Freguesia na sua sessão realizada em 4 de julho,
reconhecendo a extraordinária importância do título conquistado,
aprovou um voto de louvor ao atleta e à
Darque Kayak Clube.
O ano de 2016 tem sido de amplo êxito
para este clube. As qualidades de organização da DKC e as suas qualidades técnicas
para fazer campeões têm sido devidamente
reconhecidas. Neste sentido, foi gratificante
o que se passou no Cais Velho no fim-desemana de 19/20 de Março, com todo o
movimento náutico decorrente da realização da Taça de Portugal de Maratona de Canoagem III. O evento foi
organizado pelo DKC-Darque Kayak Clube, em colaboração com a
Federação Portuguesa de Canoagem, a Câmara Municipal de Viana
do Castelo e a Junta de Freguesia de Darque. Nestes dois dias de
provas estiveram em competição mais de três centenas de atletas
em representação de 36 clubes que competiram nas embarcações
K1 e C1 no sábado e K2 e C2 no Domingo.
Na senda destes êxitos a Câmara Municipal de Viana do Castelo aprovou, em reunião de executivo, o apoio à organização e
apresentação de uma candidatura ao Campeonato do Mundo de
Canoagem (ICF Canoe Marathon World Cup 2017 ou 2018), em
colaboração com o Darque Kayak Clube e a Federação Portuguesa
de Canoagem. A competição será realizada no Rio Lima, Cais Velho, em Darque, Centro de Canoagem, e contará com a presença
de cerca de 500 atletas oriundos de mais de 50 países e decorrerá
durante o mês de Julho, em data ainda a definir. Perante todo este
trabalho e votos de confiança que lhe foram outorgados pelas mais
diversas entidades, só poderemos afirmar que o trabalho da DKC no
Centro de Canoagem, em prol da competição, tem produzido resultados que dignificam Darque,
Viana e Portugal, pelo número
de atletas que fornece à seleção nacional, pelo número de
campeões nacionais e internacionais que tem conseguido.
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Nacos da história de Darque
Elevação de Darque a Vila

Há 30 anos, Darque realizava
uma das suas maiores aspirações:
tornar-se vila!
Assembleia da República, 3 de
julho de 1986, 10 e 30 minutos, o
Exmo. Senhor Presidente Fernando
Monteiro do Amaral abre a sessão
da reunião plenária.
Dos vários assuntos em discussão e votação sobressai o Projeto
de lei nº 143/IV, em que se propõe
a elevação de Darque à categoria de Vila.
Folheando os anais da Assembleia da República, é nas
palavras do deputado João Abrantes que entendemos o que
Darque hoje é e representa. Nessa manhã de 3 de julho, no
momento de finalizar a sua intervenção recordo o repto lançado: “Estamos certos de que estes projetos de lei correspondem na totalidade à vontade expressa das populações
e de que a elevação destas povoações à categoria de vilas
proporcionará às suas gentes o ânimo necessário para conduzir as suas terras no caminho do progresso e da satisfação
das necessidades dos seus habitantes.”
Muitos perguntaram, perguntam e perguntarão, porquê
Darque Vila?
“O óbvio é a verdade mais difícil de se enxergar…” No
entanto, sabemos também que estas decisões passam pelo
poder político e até aí conseguimos descortinar o apoio à
vontade de uma população. Vejamos que já em 22 de janeiro
de 1984, os Deputados do PSD: Roleira Marinho; Silva Domingos e Gaspar Pacheco, apresentavam o Projeto de LEI nº
434/III, em que realçavam:
— Darque é das povoações que, quer no concelho, quer
no distrito de Viana do Castelo, mais se tem desenvolvido
nos diversos aspetos, justificando plenamente a ascensão à
categoria de vila.
— Ê impressionante o lançamento, que nos últimos anos
aí se verifica, de urbanizações, quer pelo seu número, quer
pela sua dimensão.
— Já nos primeiros anos do século, Darque possuía
agências de seguros, associações desportivas, fábricas e farmácia.
— A elevação de Darque à categoria de vila fundamentase em razões de ordem geográfica, demográfica, económica,
social, cultural e administrativa.
(…) - Dada a sua implantação, é um centro em franco desenvolvimento, próximo da cidade de Viana do Castelo, tem
instaladas um conjunto importante de unidades industriais,
dos mais diversos ramos, destacando-se a fábrica de Fiação
Rosa, a Fábrica Papa-Léguas (plásticos), a Fábrica Seixo (extração de areias e pedra), oficina de tratamento de mármores,
oficinas de mecânica e outras.
— Em Darque estão as instalações principais da diocese
de Viana do Castelo.
— Possui a mais importante praia do distrito de Viana do
Castelo — a praia do Cabedelo.
— Os requisitos exigidos por lei para elevação de uma
povoação à categoria de vila, estão, conforme se pode constatar, plenamente preenchidos e mesmo substancialmente
ultrapassados.
Assim, nos termos do n.°1 do artigo 170.° da Constituição
e ao abrigo da Lei n.°11/82, de 2 de Junho, nomeadamente
no seu artigo 12.°, os deputados do Partido Social-Democrata abaixo assinados, apresentam o seguinte projeto de lei:
ARTIGO ÚNICO
A povoação de Darque, sede da freguesia do mesmo
nome, no concelho de Viana do Castelo, é elevada à categoria de vila.”
“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades/ Muda-se
o ser, muda-se a confiança” (…)
Para que a vontade de um povo deixasse de ser um sonho e se materializasse na concretização do reconhecimento
do seu valor, podendo ombrear-se com as principais vilas da

região e do país, foi necessário que em 20 de fevereiro de
1986, os Deputados do PCP: José Manuel Mendes, António
Mota e João Abrantes, apresentassem o Projeto de Lei nº
143/IV, do qual destacamos do seu teor:
“1- A freguesia de Darque, do concelho e distrito de Viana
do Castelo, é uma das maiores do concelho. Passa atualmente por um processo de desenvolvimento acelerado que
se traduz pelo seu crescimento demográfico, social, cultural
e económico e pela transformação substantiva da sua configuração social, dando-lhe uma autonomia que quebra a
continuidade e a complementaridade em relação à cidade de
Viana do Castelo.
A elevação justifica-se assim pelas razões fundamentais
que se enunciam:
A nível de distrito, a freguesia é a zona de maior influxo urbanístico tanto pelo seu número de urbanizações como pela
sua dimensão;
A contiguidade Viana-Darque determina a sua natural expansão comercial e industrial, sendo hoje uma zona de forte
implantação de pequenas empresas comerciais e industriais;
A interposição natural do rio Lima, sendo uma fronteira, é geradora de condições naturais de forma a influenciar
uma vasta área envolvente, que compreende as freguesias
de Anha, Mazarefes, Vila Fria, Vila Franca, Subportela, Deão,
Deocriste e São Romão do Neiva;
A existência da PORTUCEL, o crescimento da zona industrial de Viana e a rentabilidade do porto de mar, no conjunto
das unidades implantadas, são fatores determinantes para o
seu florescimento social e económico.
2 –Darque conta já com estruturas que, só por si, são
garante da necessidade absoluta de um novo estatuto, que,
aliás, preenche cabalmente os pressupostos da Lei nº 11/82,
de 2 de Junho.
(…) Prevê-se a construção de uma escola dos ensinos
preparatórios e secundário unificado e, já a partir do próximo
ano letivo, uma extensão das escolas do ensino secundário
de Viana do Castelo.
Nestes termos, os deputados do Grupo Parlamentar do
Partido Comunista Português abaixo assinados apresentam
o seguinte projeto de lei:
ARTIGO ÚNICO
A freguesia de Darque é elevada à categoria de vila.
Assembleia da República, 20 de Fevereiro de 1986. —Os
Deputados do PCP: José Manuel Mendes — António Mota
— João Abrantes.”
O poder político soube estar à altura da capacidade de
iniciativa e do empreendedorismo da sociedade civil, criando
condições para um maior peso e prestígio de Darque, numa
altura em que ser Vila significava desenvolvimento económico e progresso social. Assim vemos nascer, em Darque,
nos anos seguintes, um conjunto variado de infraestruturas,
que ajudarão Darque a diferenciar-se no panorama regional.
É esta resposta que leva Darque, na década de noventa a
integrar a cidade de Viana do Castelo.
Mas esta alteração não trouxe mudanças imediatas, como
refere Cândido Gomes Gonçalves, na sua obra “Darque, o
outro lado da cidade de Viana do Castelo”: “Coincidindo com
a aprovação do Plano de Pormenor, Portugal entrou em profunda crise financeira, que se tem repercutido em limitações
financeiras a nível local. Esta situação tem implicado que haja
uma quase paralisia nos investimentos urbanísticos, sejam
eles públicos ou sejam privados. De facto, chegados a 2013,
o Plano de Pormenor ainda não saiu do papel”.
É certo que os constrangimentos financeiros e a indefinição de políticas públicas centrais, podem comprometer
o futuro do desenvolvimento de Darque. Contudo, temos
condições seguras de progresso. Desde logo, o espírito de
missão e de entrega à causa da vossa terra…, acrescento o
atrevimento de também dizer nossa, porque aqui estou todos
os dias a trabalhar há 22 anos e, como me considero um cidadão do mundo, esta também é a minha terra…
Hoje é pois o dia para relembrar e enfatizar o esforço, a
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Inauguração do monumento em honra à cidadania
No dia 03 de julho, no Cais
Velho, neste lugar tão simbólico,
num início de tarde ensolarado,
perante o rio que faz parte da
história pessoal de quase todas
e de quase todos os darquenses, com muitos e muitas a presenciarem o acto simbólico da
inauguração do monumento a
Óscar Monteiro, deu-se lugar à
memória e ao exemplo em Honra à Cidadania.
No 30º. aniversário da elevação de Darque a vila, evocouse Óscar Monteiro como Cidadão de Honra de Darque pela
maneira como exerceu a cidadania, particularmente como
médico, poeta e filantropo.
A sua influência,
no final da primeira
metade do séc. XX,
através da sua inquietação de viver
num tempo crítico,
foi determinante na
criação do espirito democrático e
do cidadão livre, do
gosto pela literatura,
pelas artes, pelo desporto, que fez escola na juventude de
Darque dos anos 40 do século passado. Hoje, através do
que são esses homens, pelo que geraram desde então, pelo
que contribuíram para o desenvolvimento e para a afirmação
de Darque, são um bom testemunho de que o exercício da
cidadania por parte de Óscar Monteiro é um bom exemplo
para todos nós.
Este cidadão livre abriu em Darque o primeiro consultório médico onde serviu a população com sentido de missão,
iniciando aqui uma caminhada que teve o apogeu quando
foi médico oficial do Papa João Paulo II, por designação do
governo moçambicano, por ocasião da visita papal àquele
país africano.
Foi poeta, foi Lethesiano Augusto, e a sua poesia está
onde o rio corre ou na dor da sua ausência.
Homem eclético, com uma energia transbordante, moldou
o seu caracter na memória dos caminhos velhos e no casario
do Darque Menor onde viviam barqueiros - que faziam do rio
Lima a grande rota comercial - e vendedeiras que abasteciam
a cidade de produtos hortícolas, deu asas ao sonho de uma
comunidade na construção de um fortíssimo movimento associativo.
Por todos estes atributos faz parte da história de Darque
e do seu imaginário, por direito próprio. No 30.º aniversário
da Vila de Darque, em HONRA À CIDADANIA, esta é a obra
(continuação)

de um autor generoso
– ofereceu esta obra a
Darque - que ama profundamente e explendidamente a vida, que
dedica a outro homem
que ajudou, em pleno
Estado Novo, a abrir
os árduos caminhos
da igualdade, da fraternidade e da liberdade. Quis o escultor Salvador Vieira que este homem livre perdurasse num gesto de pensamento, de reflexão, de poesia,
na força ostensiva do granito mergulhado na contemplação
da água do rio, cortando o vento serpenteando os cabelos
das ninfas que são
versos “são chama,
feitiço, noites fora,/No
“Poço da Portinha” em
lua-cheia”.
Nesta obra, Óscar
Monteiro e Salvador
Vieira, o homem, o
testemunho e o artista convertem-se num
cruzamento dos eixos
do tempo entre a acção silenciosa do ensinamento e a firmeza da forma que consegue expressar o denso mundo das
emoções dada pela generosidade do artista. Antes de a obra
ser revelada ao imenso público presente, pela mão do Presidente da Câmara Municipal de Viana, do Presidente da Junta
e da viúva do Dr. Òscar Monteiro, a Dra Flora Silva declamou
o poema “Existe em mim um rio”.
Devido a inesperados problemas de saúde o autor não
pode estar presente na inauguração do monumento. Porém,
no dia 12 de julho honrou com a sua presença o grupo de colaboradores - os que estavam disponíveis - que ajudou a produzir a Comemoração do 30º. Aniversário da Vila de Darque,
para tirar uma fotografia de conjunto junto do monumento.
Através da arte do escultor, o trovador, na leve brisa das
ondas do seu poema “Existe em mim um Rio”, ficará para
sempre neste local
que tanto amou.
O Cais Velho, este
incessante rio e a
acolhedora paisagem
passarão, a partir de
agora, a ter a memória
que representam mais
rica e mais eterna.

Nacos da história de Darque
Elevação de Darque a Vila

dedicação, o trabalho e o empenhamento de todos aqueles
que contribuíram para a metamorfose desta terra de pescadores, de agricultores, de comerciantes e de tantas outras
profissões… numa vila bonita, equilibrada, atrativa, dotada de
serviços fundamentais e cómodos para os seus cidadãos e
para os turistas que nos visitam.
Quero, em particular, deixar ainda uma palavra de reconhecimento aos autarcas, a todos os autarcas, aos representantes políticos de Darque que ao longo da nossa história
lutaram por este justificado estatuto, aos líderes de coletividades e de associações, às empresas, aos comerciantes da
vila, aos homens de cultura e de conhecimento em que esta
terra é fértil. É a mobilização de todos estes agentes, apoia-

dos e enquadrados pelo poder local eleito, que faz uma vila
crescer, desenvolver-se de forma equilibrada e moderna.
Por fim, como meu humilde contributo e de todos os que
me acompanham nesta missão cívica e de serviço público de
educar e de formar, desejo que, um dia, o nosso trabalho seja
reconhecido como útil para as gerações do futuro.
“A minha Pátria é a minha língua”, escreveu Fernando
Pessoa.
Eu acrescento que a minha Pátria é a minha língua e a
minha terra…porque aprendi a amar… Darque!
Bem hajam!
(Dr. Paulo Lima, in Sessão Solene do 30º. Aniversário da Vila de Darque)
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A Palavra a...

Tome nota

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

1 – Ofereça nestas férias uma prenda de qualidade, o livro
“Darque, o outro lado da cidade de Viana do Castelo”, ed.
da Junta de Freguesia de Darque.
2 – Visite, na internet, o sítio da Junta de Freguesia:
www.jf-darque.pt.
Dê sugestões. Comunique com a Junta através dele.
3 – 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
4 – 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
5 – Reuniões da Junta de Freguesia
Todas as segundas-feiras, pelas 10h00 (a 1ª e 3ª de cada
mês são públicas).
6 – 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.
7 – 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.
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.
10 – 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.
11 – Feira de Darque
Realiza-se quinzenalmente. As próximas vão realizar-se
no mês e dia que se segue: agosto: 7 e 21; setembro: 4 e
18; outubro: 2, 16 e 30; novembro: 13 e 27.

Não sendo natural desta maravilhosa vila, mas nascida na
freguesia vizinha de Vila Fria, vim para cá há 37 anos porque
o meu pai escolheu Darque para viver e trabalhar, tendo-se
instalado profissionalmente com uma oficina de reparações
de automóveis.
Estamos aqui desde 1979 e que bem que estamos!
Porquê Darque? Darque é uma espécie de “território” multidisciplinar, tendo muitas valências, existindo muitas culturas,
gentes de outras terras … enfim, tem tudo! Fica próxima da
cidade sem ser a cidade, tem sempre transportes públicos
disponíveis com curtos intervalos de tempo de espera, tem
mar, tem um rio lindo que podemos contemplar pela nossa margem esquerda, tem monte, tem escolas, tem grandes
superfícies comerciais, tem pequenos comerciantes, tem estabelecimentos de restauração diversos, tem equipamentos
desportivos de grande interesse para a comunidade desportiva como é o caso da A. D. D. (Associação Desportiva de Darque) e o Darque Kayak Clube, que conta já com muitas provas
dadas pelos seus atletas, tem associações ligadas à cultura
e arte, tem um centro social e paroquial abrangente, etc.
A nível público, temos uma junta de freguesia muito próxima da população e isto falo por experiência própria, quer a
nível particular quer a nível institucional. Foi a este nível, que
me foi endereçado o convite para, neste espaço, poder livremente expor o que me ia na alma e poder retribuir com o meu
contributo à sociedade em geral.
Desta forma e na qualidade de presidente da Associação
de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI Educadora
Zaida Garcez, em nome de todos os pais e encarregados de
educação, agradeço o convite, não podendo, por isso, deixar
de evidenciar o que durante estes dois anos foi-nos possível
fazer com a ajuda da nossa Junta de Freguesia. Muito trabalhamos em conjunto para levar a cabo uma série de acções
em prol desta escola! Desde as mais simples iniciativas por
nós propostas às mais complexas, tivemos sempre resposta positiva. De realçar o apoio na logística necessária para a
nossa participação na Feira Medieval de 2015 em Viana do
Castelo, nas pequenas obras de reparação e manutenção da
escola, na disponibilização da Casa das Artes para todos os
nossos ensaios com vista à nossa participação nas Festas de
Natal e preparação para a nossa participação no Corso Carnavalesco de 2015. Sempre que solicitávamos algo para a
realização de reuniões, exposição das nossas preocupações
e sugestões de melhorias para a nossa escola, obtivemos
sempre uma resposta afirmativa.
Finalmente, após todas as diligências junto da Câmara
Municipal de Viana do Castelo conseguimos que as obras
previstas para a nossa escola já tenham data prevista para
iniciarem.
Para terminar, mais uma vez agradeço o convite pela possibilidade que me foi dada para participar neste espaço e que
Darque continue no bom caminho para o futuro.
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