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Editorial
Caros darquenses e habitantes da Vila de Darque,
chegados ao final de mais um ano, quero partilhar convosco esta minha nova experiência, agora como Presidente da autarquia.
A tarefa foi árdua, foram imensas as dificuldades encontradas no caminho. Não pela exigência do cargo em
si, mas mais pelos entraves que nos têm sido colocados.
Sabíamos que assim seria, pois logo no dia seguinte às
eleições as conversas de café eram nesse sentido; “eles
não vão fazer nada”. Muitos de vós caros darquenses,
testemunharam-no, sabeis de onde vieram e a certeza
com que o disseram.
Mas cá estamos, com trabalho feito e reconhecido
pelas centenas de darquenses que se nos dirigem. Aliás,
para este executivo é estimulante trabalhar nestas condições, sobretudo, por nos dizerem que fizemos mais,
com menos condições.
Por isso aqui estamos, aptos e rijos para enfrentar
2020 com novos desafios. Aceitamos de todos vocês
que nos exijam mais. Mas também, contamos com o
vosso imprescindível apoio, para que possamos exigir
aquilo a que a Vila de Darque tem direito e merece. Um
tratamento digno!
Desde o início do nosso mandato e já lá vão 15 meses, que aguardamos ser recebidos pelo Sr. Presidente
da Câmara. Há assuntos importantes a discutir, assuntos que se não forem resolvidos enquanto é tempo, serão um desastre para a Vila de Darque. Veja-se o fecho

da passagem de nível da
Igreja.
Foram vários e continuam, os nossos pedidos
de reunião dirigidos ao
Sr. Presidente da Câmara,
os quais, até hoje não tiveram resposta. Passaram
15 meses, deixamos esta nota para que os Darquenses
reflictam.
Obras realizadas, obras em curso ou a adjudicação
de novas obras sem o conhecimento dos Órgãos democraticamente eleitos em Darque, que são, a Junta
de Freguesia e a Assembleia de Freguesia na qual estão
representadas todas as forças políticas, não é de certeza
absoluta o relacionamento institucional normal, que o
Sr. Presidente da Câmara diz ter para com estes órgãos.
Normal também não é de certeza, que se mantenha
o projecto de alargamento do cemitério parado desde
março, quando é do conhecimento geral que o actual
cemitério excedeu a sua capacidade.
Em nome do executivo da Junta de Freguesia, desejo-vos um Feliz Natal e um Bom Ano 2020, deixandovos o apelo para que participem nas reuniões do executivo abertas ao público e nas reuniões da assembleia
de freguesia, onde a vossa voz se fará ouvir, por forma
a que no Novo Ano se concretizem os projetos desejados e tão necessários para Darque.

A Junta de Freguesia de Darque deseja-lhe Festas Felizes
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Parques Infantis

Está concluída a reparação do parque infantil junto
à escola Sr.ª das Oliveiras. Este equipamento foi alvo de
uma intervenção que passou pela substituição total do
piso e substituição da “ponte” e dos bancos do “balancé”. Agora dispõe de melhores condições de segurança
para utilização por parte das crianças e pela primeira
vez, cumpre as exigências legais para este tipo de equipamentos.
Atendendo à proximidade da escola primária e à localização do parque infantil junto a uma Rua com mui-

to trânsito automóvel, o atual executivo considera que
a segurança de peões e principalmente das crianças, é
muitas vezes posta em causa. Continuamos a afirmar,
que é urgente a colocação de lombas na zona envolvente às escolas, como forma de prevenir acidentes de consequências imprevisíveis. Por outro lado, voltamos a
afirmar com certeza absoluta, que não fazem qualquer
sentido e que são antirregulamentares as “lombas” do
cruzamento da Fonte de Vila e que por isso deviam ser
eliminadas.

Obras por iniciativa da Junta de Freguesia
Rua da Seca

Por iniciativa desta Junta
de Freguesia procedeu-se ao
reposicionamento dos postes de iluminação pública, de
modo a poder-se pavimentar
a parte da rua anteriormente
alargada. Nesta zona, os postes encontram-se agora na
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sua posição definitiva, sendo
de louvar a generosidade do
morador Sr. Alfredo “esposenteiro” que permitiu a colocação de um poste dentro
da sua propriedade. Para
que o alargamento da rua
seja possível em toda a sua
extensão, foi aprovada por
unanimidade na reunião da
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Obras por iniciativa da Junta de Freguesia
Câmara Municipal do passado dia 14 de novembro, a
declaração de utilidade pública dos terrenos ainda em
posse de particulares. Esta declaração, foi, entretanto,
submetida à Assembleia Municipal tendo ficado decidida na reunião ordinária deste órgão, no passado mês
de novembro.

Rua Maurício Teixeira

Rua da Sardoeira

Tal como tinha sido anunciado no último Boletim,
foi alargada a entrada da Rua da Sardoeira e rebaixado o passeio junto à EN 13. Com esta intervenção, já é
possível a permanência simultânea de dois automóveis
durante a saída/entrada da e para a EN 13.

Estão concluídas as
rampas interiores de
acesso e já foram colocados os portões nos
muros dos proprietários que cederam terreno para alargamento da
Rua Maurício Teixeira.
Encontram-se em fase
de conclusão os trabalhos de recuperação
dos muros exteriores.

Quinta da Sobreira

Com a ajuda de um grupo de amigos, têm continuado as obras de melhoramento interior do armazém da
Junta de Freguesia. Finalmente, existe a iluminação interior tão necessária no inverno pelo facto de anoitecer
mais cedo. Embora com carácter provisório, a instalação dispõe pela primeira vez de tomadas distribuídas em
em número adequado á dimensão do armazém, o qual
3
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Obras por iniciativa da Junta de Freguesia
Terreno junto ao Monte Galeão

anteriormente apenas dispunha de uma única tomada.
Neste espaço, encontra-se também em fase de acabamento um vestiário para os trabalhadores da Junta
de Freguesia. Vestiário esse que apesar de obrigatório
por Lei não existia, impedindo que os trabalhadores
mudassem de roupa no início e no final do tempo de
trabalho.
Como muitos darquenses já se aperceberam, construiu-se também um portão exterior com mais de 5
metros de comprimento, que está em funcionamento
desde setembro. Este portão, fez-se praticamente sem
custos para a autarquia, uma vez que foi construído a
partir de sucata abandonada na quinta e com a mão-deobra gratuita de alguns amigos.

Procedeu-se à desmatação e limpeza completa deste
terreno particular, que durante muitos anos serviu de
estaleiro à Junta de Freguesia, aos Serviços Municipalizados e à Câmara Municipal, sendo agora entregue ao
seu proprietário devidamente limpo.

Travessa da Rua das Dálias

Cais Velho - Av.ª dos Pescadores

Procedeu-se
a uma limpeza
completa de lixo
e sucata abandonada, há vários
anos, neste local.
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Procedeu-se
á retirada dos
cepos de algumas árvores abatidas em virtude
do seu mau estado de conservação. Com esta
i n te r v e n ç ão,
aproveita-se a
opor tunidade
para regularizar
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Obras por iniciativa da Junta de Freguesia
Dejetos caninos

o piso desta avenida, que se encontra sobreelevado devido ás raízes das árvores e a causar transtornos á circulação.

Espelhos
Procedeuse à colocação
de seis espelhos em entroncamentos
de difícil visibilidade e nos
acessos a ruas
principais.
Em breve serão colocados
mais três espelhos.

Estão a ser instalados em vários locais da nossa Vila
os recipientes para dejetos caninos. Junto destes equipamentos, encontram-se os dispensadores de sacos
plásticos para que os donos dos animais possam recolher os respetivos dejetos.
A Junta de Freguesia faz novo apelo aos donos dos
animais para que mantenham Darque mais limpo, lembrando que as infrações podem ser punidas com coimas elevadas.

Padre Fraga
O Executivo da Junta de Freguesia de Darque em seu nome e em
nome da comunidade Darquense, manifesta publicamente o mais
profundo pesar pelo falecimento do Sr. Padre Manuel Maciel Fraga,
que foi Pároco desta Freguesia entre 1982 e 2015, tendo sido também fundador e Presidente do Centro Paroquial de Promoção Social
e Cultural de Darque.
O Executivo endereça à família as mais sentidas condolências.
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Darque nos confins do Mundo
Federação Portuguesa de Canoagem
18 de octubro de 2019

Sérgio Maciel, no “top 10” mundial
Foi um dos quatro canoístas lusos que dignificaram Portugal, em outubro de 2019, no campeonato do mundo
realizado em Shaoxing, na China, pertencendo todos eles ao “top 10” Mundial.
O darquense Sérgio Maciel tinha já alcançado a medalha de prata no Campeonato da Europa de Maratona em 2019.
Detentor do título mundial de C1 Sub-23, conquistado em 2018 na Vila de Prado, Sérgio Maciel acompanhou
sempre o grupo da frente na prova realizada na China, acabando por terminar na 5.ª posição, com o registo de
01:55.18.87 horas ao fim de 22,6 quilómetros de percurso.

Nas televisões e imprensa desportiva
Sérgio Maciel entre os 5 melhores do mundo na maratona
de canoagem sub-23

Este, é também o momento de agradecimento ao
Sr. Arsénio Silva, ilustre dirigente desportivo da Associação Desportiva Darquense, um conhecido de todos
nós e responsável pelo Museu Maria Irene Araújo Rego
instalado nesta associação desportiva. Em boa hora, o
Sr. Arsénio teve a feliz ideia de organizar uma merecidíssima homenagem ao nosso grande atleta Sérgio Maciel, materializada numa exposição sobre o seu trajecto
e mérito desportivo, desde tenra idade. Esta iniciativa
só foi possível, graças à colaboração dos seus habituais
patrocinadores, de vários amigos e da Junta de Fregue6
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Darque nos confins do Mundo

sia. O “Sérginho” como carinhosamente é conhecido,
desde sempre evidenciou enormes potencialidades
para a prática desportiva, sobressaindo no desporto
escolar, na ADD enquanto futebolista das camadas jovens e atingindo o auge desportivo ao sagrar-se campeão do mundo de canoagem.
Darque, sempre foi um berço de talentos, nas artes,
na cultura, na ciência e no desporto. Darque, tem um
atleta de top mundial. A cerimónia de abertura da exposição, contou com uma boa moldura humana, onde
marcaram presença mais de uma centena de pessoas,
incluindo o vice-presidente da Federação Portuguesa

de Canoagem, dirigentes desportivos, ex-atletas e autoridades locais. O seu enorme palmarés desportivo,
pode ser visitado diariamente na exposição aberta ao
público até ao dia 12 de Janeiro de 2020, na Casa das
Artes, antiga escola primária de Darque.
Mas, a grandeza dos resultados desportivos alcançados por Sérgio Maciel é, ou deverá ser por todos reconhecida como um feito gigantesco, isto porque, apesar de estar na elite mundial da canoagem, este atleta
e o seu Clube Garças, com dois polos em actividade
(St.ª Marta e Darque) não recebem qualquer apoio local nem de organismos oficiais. O polo de Darque por
exemplo, desenvolve a sua actividade em condições
precárias, numa garagem alugada em regime de comodato, sem água, sem electricidade, sem espaço para mudar de roupa e com espaço muito limitado para guardar
as embarcações.
Parabéns Sérgio Maciel, o teu nome passou a fazer
parte da história desportiva darquense… obrigado
campeão!
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Ação Social

Atividadades da Comissão Social da Freguesia de Darque em 2019
Em 2019 a Junta de Freguesia de Darque e os seus parceiros - SIRD, CAO JBAPPACDM, CPPSC DARQUE,
CLDS 3G Viana Sul, Comissão Vicentina, GAF, RLISVC, Agtº. Esc. Monte da Ola, Segurança Social, PSP, Centro de Saúde de Darque e Câmara Municipal de Viana do Castelo – levaram a cabo as atividades a seguir indicadas:

Mês
Abril

Abril

Dia
8

25

Setembro

Novembro
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Objetivos e Resultados

WORKSHOP
DE HIP-HOP

Tratou-se de uma aula de HIP-HOP por parte da professora
Luana Maia.
A adesão foi bastante significativa e as participantes gostaram
de conhecer novos ritmos e movimentos de dança.

TREINO
ESPECIFICO

Esta atividade agregou mais de 250 participantes, numa caminhada que tinha por objetivo final uma ação solidária com a
Liga Portuguesa contra o Cancro.
Mais uma vez ficou muito bem demonstrado que as pessoas em
geral gostam de participar e que são solidárias.
Os nossos agradecimentos ao Prof. Telmo Sousa.

TEMPOS LIVRES Participaram durante os dois meses 10 crianças entre os 6 e os
CMVC
10 anos de idade, durante dois meses.

Junho/Julho

Julho

Atividade

22
a
26

HORKSHOP
DE
FOTOGRAFIA

Foram ministrados conhecimentos básicos sobre FOTOGRAFIA, com recurso a equipamento profissional, mas também
com a utilização dos recursos que os telemóveis hoje em dia
colocam ao dispor dos seus utilizadores.
A avaliação foi muito positiva, quer por parte de quem ministrou a formação, quer por parte dos participantes adolescentes,
que entenderam que seria de continuar a apostar neste tipo de
formações.
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Ação de Formação dirigida aos Técnicos de todos os Parceiros,
onde alguns dos formadores foram especialistas de etnia Cigana, que abordaram as seguintes temáticas:
- Inserção sócioprofissional da Comunidade Cigana;
WORKSHOP
- A mulher cigana na Familia, na comunidade e na vida profis“INTERVENÇÃO
sional;
COM
- Representações sociais e intervenção com as comunidades
COMUNIDADES
ciganas.
CIGANAS”
Esta ação foi do agrado de todos os participantes, que ficaram
apetrechados com novas ferramentas para a sua atividade diária.

2

Foram ministrados conhecimentos básicos sobre o Sistema Integrado de Emergência Médica, suporte básico de Vida e Primeiros Socorros.
A avaliação foi muito positiva, quer por parte de quem ministrou a formação, quer por parte dos participantes adolescentes,
que entenderam que seria de continuar a apostar neste tipo de
formações.

WORSHOP
DE PRIMEIROS
SOCORROS
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Atividades e notícias na nossa freguesia
Banco Alimentar
A exemplo do ano anterior o executivo colaborou
ativamente na recolha e transporte de alimentos, nos
dias 1 e 2 de dezembro.

Cemitério
No passado dia 8 de novembro foi finalmente assinada a escritura de posse do terreno para o alargamento do cemitério. O terreno só agora passou a pertencer
à Vila de Darque.

Espaço da feira /ZAED
Para além da habitual feira quinzenal ao Domingo,
decorrem mais duas “feiras”, naquele espaço. Assim,
nos primeiros Sábados e Domingos de cada mês é possível a compra de artigos usados e a compra de viaturas
usadas respetivamente.
Para além das feiras, o espaço será também utilizado
todas as terças e quintas-feiras pelo IMT-Instituto de
Mobilidade Transportes, para inspeções técnicas a veículos pesados e provas práticas de condução.

Rotunda do Lidl

No seguimento de contactos entre a Junta de Freguesia e o Sr. Joaquim Correia, estão reunidas as condições para a construção de um passeio no lado oposto
à rotunda do Lidl, no sentido Poente/Norte. O novo
troço de passeio, ligará os dois actualmente interrompidos entre a Av.ª da Estação e a Rua Arriscado Queirós. A Junta de Freguesia agradece publicamente o gesto deste darquense, que se prontificou a ceder terreno
para possibilitar a circulação dos peões em melhores
condições de segurança, tendo já solicitado orçamentos para posterior envio para a Câmara Municipal.

A SIRD fechou? Não!
Caros Darquenses,
Sabemos que esta pergunta “paira no ar”, resultado
de uma diminuição da atividade desenvolvida nesta
casa, mas não, a SIRD não fechou! Continuamos de
portas abertas e as secções internas, ainda que em menor número, seguem desenvolvendo uma atividade diária, de forma meritória.
Porém, como está à vista de todos, com o passar dos
anos as condições do edifício têm vindo a diminuir e,
atualmente, a falta de condições térmicas, acústicas e
de segurança, aliadas a problemas estruturais (infiltrações, etc.), fazem com que seja cada vez mais difícil,
senão impossível, manter o dinamismo de outrora.
Identificámos, há vários anos, a necessidade de uma
intervenção de fundo na SIRD. Elaborámos e apresentámos um projeto de requalificação mas, devido a vários fatores, este não foi avante.
Temos, em conjunto com as entidades e instituições
locais, feito todos os possíveis para viabilizar esta intervenção, mas não existe ainda uma solução concreta.
Esta realidade continuará, no próximo ano, a trazer
consequências para esta associação, nomeadamente o
encerramento temporário do bar, assim como a não
realização do tradicional baile de carnaval, que tantos
momentos de folia já proporcionou aos Darquenses.
Iremos, contudo, continuar a envidar esforços no
sentido de capacitar a SIRD de melhores condições, e
de dar continuidade à promoção cultural (o que, não
sendo possível fazê-lo na nossa casa, será feito noutros
espaços, como o recente concerto de José Cid, no Centro Cultural). Temos esperança de que a SIRD voltará
a reunir as condições e a dinâmica de outros tempos,
como polo de desenvolvimento cultural, artístico, desportivo e social.
Com os votos de boas festas a todos,
A direção da SIRD
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PS
Mensagem de Natal do Partido Socialista
O Partido Socialista de Darque deseja a todos os Darquenses, sem esquecer os que se encontram espalhados pelo nosso País ou que integram as Comunidades
Portuguesas residentes no estrangeiro, Boas Festas, um
Feliz Natal e um Bom Ano Novo. Esta é uma época de
recolhimento em família e de reencontros com amigos.
Por esta quadra ser também um período de balanço
e reflexão sobre o nosso futuro comum, deixamos aqui
uma resenha daquela que tem sido a postura do nosso
partido na Assembleia de Freguesia:
– Votamos favoravelmente todas as propostas, independentemente de quem as apresenta, que signifiquem
a melhoria da qualidade de vida dos Darquenses.
– E porque queremos dar oportunidade de governar
a quem governa, votamos favoravelmente o Plano de
Actividades e Orçamento da Junta, que está em vigor.
Por outro lado, após vários anos de luta dos socialistas darquenses, estão agora a decorrer duas obras de
grande importância para os Darquenses: a construção
dos acessos rodoviários ao Porto de Mar e a requalificação do espaço público da envolvente do Bairro do

IHRU. Brevemente terá início a tão desejada obra da
requalificação do espaço público da Quinta da Bouça.
Obra que irá transformar a frente urbana da urbanização virada à E.N. 13, bem como espaços interiores,
onde serão renovadas e reforçadas as redes de águas, de
saneamento básico e de iluminação pública. Todas estas obras correspondem às nossas propostas eleitorais
de 2017, refletindo a ambição socialista.
Estranhamente (ou talvez nem tanto, atenta a postura a que já nos habituamos), o Presidente da Junta atual, Augusto Silva, votou contra o Plano de Actividades
camarário, onde se prevêem tão importantes obras. Ou
seja, votou contra a concretização destas obras. Fica a
nota! Reiterando a nossa mensagem de boas festas a
todos os Darquenses, desejamos que o novo ano seja
um ano de união de esforços de todos e que, com o PS,
se renove a esperança de vivermos numa terra melhor,
rompendo com o isolamento político a que esta coligação “Comunista Liberal” continuamente condena a
freguesia.
O Partido Socialista (Darque)

CDS
É com satisfação que chegados ao final deste ano,
pese embora as naturais divergências e diferenças de
opinião, sentimos que o clima em Darque está mais pacificado e sereno, com isso ganha Darque, ganham os
Darquenses.
Uma das grandes preocupações da nossa equipa é a
questão do assoreamento existente na zona ribeirinha
de Darque. Durante o ano de 2019, de forma discreta,
sem grande alarido,reunimos com diversas entidades
públicas no sentido de procurar solucionar ou ajudar a
solucionar este problema.
Da reunião com estas entidades resultou um compromisso por parte da APA para a emissão de uma licença de limpeza do canal e por parte do ICNF uma
total disponibilidade para colaborar e auxiliar no que
for necessário neste processo.
No seguimento destas reuniões o CDS agendou
uma audiência com o sr. Presidente da Câmara Municipal Viana uma vez que esta intervenção e operação
de limpeza de canal não poderá ser realizada por privados uma vez que esta operação implicará a extracção
de inertes.
Na reunião com o Sr. Presidente da Câmara trans10

mitimos-lhe as «demarches» que tomamos, dando
ainda nota ao mesmo que se trataria de um investimento que não ultrapassaria os 50.000 euros e que se trataria de uma investimento quer teria um grande impacto
na economia local pelo que contávamos com abertura
e a sensibilidade da autarquia para esta situação.
Sucede que até ao momento nada foi feito.
Entendemos que esta deverá ser uma das prioridades deste executivo para o ano de 2020.
Este problema deverá unir todos os Partidos e todos
os Darquenses em porque é algo que com boa vontade
poderá ser facilmente solucionado e terá um impacto
brutal na margem esquerda do Lima. O nosso papel
neste processo ilustra o nosso papel nesta freguesia,de
forma discreta, sem grande alarido, procurámos esta
no terreno em busca e procura de soluções para os problemas diários e práticos que afectam os Darquenses.
Darque poderá hoje e no futuro contar sempre com
a nossa colaboração na procura da melhoria da qualidade e condições de vida de todos os que aqui residem
e por aqui passam.
Um Feliz Natal e um óptimo ano são os votos da
equipa CDS + Independentes.
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“Perder a Timidez até chegar
aos Jogos Olímpicos”
Durante o mês de dezembro, apoiaremos construção do maior Presépio em peças de barro do Mundo,
na Escola Carteado Mena.
Dia 14 de Dezembro, “Natal do Bem”, evento SOLIDÁRIO com diversas atividades e chegada do Pai
Natal, onde serão distribuídas prendas a famílias necessitadas e faremos a recolha de bens alimentares para
posteriormente oferecer cabazes a Instituições aqui
de Viana (Berço, Lar Santa Teresa, Casa dos Rapazes,
GAF, Methamorphys, Escola Carteado Mena…).
Dia 21 dezembro, chegada da Luz de Belém, a luz
que percorre todo o mundo chegará à Cidade Nova e
mantê-la-emos acesa até o dia da Ceia de Natal. Estas
vão estar nos comércios aderentes e quem pretender,
pode lá ir acender uma vela e levar para casa.
Dia 04 de Janeiro, Cortejo “Encontro do Povos e
chegada dos Reis”, pelo segundo ano, aqui na Cidade
Nova.
Para todas estas atividades, necessitamos cada
vez mais do envolvimento dos comerciantes e moradores, podendo desta forma contribuir:
Para O Cortejo, solicitamos a participação de todos
em massa. Neste ano tivemos mais de 300 figurantes,
temos a esperança de no próximo dia 4 de janeiro de
2020 ultrapassar os 400. Inscreva-se!
Para qualquer oferta ou participação podem inscrever-se ou entregar os bens no Pomar Cidade Nova
Amanhecer.
Contamos com a vossa participação!
Feliz Natal e Bom Ano Novo.

A Darque Kayak Clube começou por assumir
um papel social e agora tem Antoine Manuel em
Tóquio 2020”.
Abre assim a notícia nas duas páginas centrais do
Jornal Notícias de 12/11/2019, dedicadas à DKC,
suplemento “Ataque” (desporto juvenil), por Ana Fernandes.
“Quando um grupo de jovens de Viana do Castelo”
(vianenses e darquenses) “adepto da canoagem criou
a Darque Kayak Clube a 5/4/1994 a ideia era proporcionar oportunidades a jovens e crianças a modalidade
numa zona socialmente desfavorecida.
Os fundadores… estavam longe de imaginar que
num quarto de século elevariam a DKC ao patamar
olímpico. O sonho ganhou forma com o projecto de
formação 2012/2024, que estabeleceu como um dos
objetivos qualificar atleta para os Jogos Olímpicos”.
Nos seus 25 anos, a DKC formou milhares de jovens,
muitos alcançaram marcas e títulos em campeonatos
nacionais, europeus e mundiais. A conquista da vaga
olímpica pelo atleta Antoine Manuel Launay antecipou a concretização da aspiração olímpica para 2020.
O presidente da DKC acrescentou:
– “Por mais que isto seja sonho concretizado, os objetivos competitivos não são os nossos maiores objetivos. A formação dos miúdos é a nossa meta mais pura”,
“estarem bem formados e felizes e proporcionar-lhes
condições de excelência. O resto vem por acréscimo”.
Último feito colectivo: Tricampeão Nacional Esperanças Slalom. Nas especialidades olímpicas 9 atletas
alcançaram título de campeões nacionais/2019. Na
formação no Nacional Torneios Abertos 11 atletas
sagraram-se campeões, número recorde de 20 atletas
DKC para a Gala dos Campeões da Federação Portuguesa Canoagem.
Em 2019 abriu a paracanoagem. Aspira a pista de
slalom em Darque. Em 2019 a DKC movimentou mais
de 3 mil praticantes e contou com 80 federados.
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Informação
da Assembleia de Freguesia

Informações úteis
Compostagem: Os interessados em adquirir
gratuitamente um compostor devem fazer o respectivo pedido aos SMSBVC através do telefone
258 806 900 ou e-mail: geral@smsbvc.pt.
Mais informação no sítio da internet:
organicos.smsbvc.pt
Recolha de monos domésticos: Caso posssua
mobiliário, sofás, frigorificos, etc, e se queira ver
livre deles, ligue por favor para os SMSBVC através do telefone 258 806 900, a solicitar a sua recolha gratuita. NÃO SUJE a nossa Vila!
CIAB - Tribunal Arbitral de Consumo
A solução para os seus conflitos de consumo.
Av. Rocha Paris, 103 - 4900-394 Viana do Castelo
Telefone 258 809 335 - E-mail: ciab.viana@cmviana-castelo.pt
Endereços da Junta de Freguesia de Darque
Rua António Alves “Artista”
4935-085 Darque
Telefone: 258 321 150.
Endereço electrónico: geral@jf-darque.com
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
Pagamento da conta da água
Pode efectuar o pagamento das contas dos Serviços Municipalizados na Junta de Freguesia.
Registo de canídeos
Não se esqueça de fazer o registo obrigatório dos
seus cães na Junta de Freguesia.
Reuniões da Junta de Freguesia
Todas as segundas-feiras, às 9h30.
Última do mês aberta ao público.
Feira quinzenal em Darque (em 2020)
Janeiro: 5 e 19. Fevereiro: 2 e 16. Março: 1, 15 e
29. Abril: 5 e 26. Maio: 10 e 24.
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.
Propriedade

Junta de Freguesia de Darque
Diretor

Augusto Manuel Alves Silva
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Morada

No passado mês de Julho, o Sr. presidente da mesa da Assembleia de Freguesia de Darque, endereçou uma carta ao Sr.
presidente da Câmara Municipal de Viana dando-lhe conta
das suas preocupações em relação ao cemitério. Carta essa,
que agora nos pede que seja do conhecimento da população
darquense e da qual deu conhecimento ao Sr. Presidente
da República e ao Sr. Ministro da Administração Interna.
Senhor Presidente da Câmara Municipal
Na qualidade de Presidente da mesa da Assembleia de Freguesia
da Vila de Darque, venho expor a V.ª Ex.ª, uma situação que há muito
tempo preocupa o Órgão a que presido.
Situação que V.ª Ex.ª há muito conhece e que agora levo ao conhecimento do Sr. Presidente da República Portuguesa, garante do regular
funcionamento das instituições democráticas e também, ao conhecimento do Senhor Ministro da Administração Interna, cujo Ministério
tutela os cemitérios em Portugal.
A Vila de Darque tem mais de dez mil habitantes e o seu cemitério está sobrelotado. Facto, que tem levado a que por vezes, alguns dos
nossos conterrâneos tenham que ser sepultados em freguesias vizinhas.
É uma situação absurda tendo em conta que, já há mais de dois
anos foi adquirido o terreno para alargamento do cemitério. No entanto, o mesmo não pode ser utilizado, por falta do respectivo projecto de
execução da obra, a cargo da Câmara Municipal de Viana do Castelo.
É do conhecimento da mesa da Assembleia de Freguesia, que o executivo da Junta de Freguesia tudo tem feito, para conseguir resolver este
grave problema junto da Câmara Municipal. Porém, os sucessivos pedidos de reunião solicitados do Sr. Presidente da Câmara ao longo de
dez meses, não têm tido acolhimento, sendo sucessivamente ignorados.
Os órgãos eleitos, estão em funções há dez meses em resultado de
eleições intercalares e desde dessa data, não conseguem consultar o andamento do projecto do cemitério e outros, que pelo seu impacto na
Vila de Darque, deveriam ser do conhecimento do executivo e discutidos na Assembleia de Freguesia.
Esta realidade sendo insustentável, tem causado mal-estar e episódios de revolta por parte de alguns populares, que vêm os seus entequeridos sepultados fora da freguesia.
Receamos que a qualquer momento a Vila de Darque possa ser notícia pelos piores motivos, tendo em conta o avolumar de episódios que
a população não aceita.
Se tal vier a acontecer, não deixaremos de responsabilizar a Câmara Municipal de Viana do Castelo na pessoa do seu Presidente José
Maria Costa, por quaisquer actos que ocorram á margem da lei.
Agradecendo antecipadamente a atenção de V. Ex.ª, apresento os
meus melhores cumprimentos.
Vila de Darque, 22 de julho de 2019
O presidente da mesa da Assembleia de Freguesia
Manuel Augusto São João
Ficha Técnica
Endereço eletrónico (e-mail)

Rua António Alves “Artista”, Entrada 6
4935-085 Darque
Tel. 258 321 150 - Fax. 258 333 980

geral@jf-darque.com
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