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O Aqueduto é para os peregrinos 
a caminho de Santiago de Com-
postela como um fio de Ariadne. 
Várias foram as vezes em que me 
cruzei (antes da pandemia) com 
alguns dos caminhantes perdidos 
num intrincado labirinto de pedras, 
muros e caminhos. O Monumento 
Nacional que o é, desde o Decreto 
Lei de 16 de junho de 1910, per-
corre o caminho desde o Convento 
de Santa Clara em Vila do Conde 
até Terroso e atravessa algumas 
freguesias como Argivai.

Os anos passam, a vida segue, as 
pessoas morrem, emigram, regres-
sam às suas raízes, as crianças 
nascem e crescem. O ciclo da vida 
continua, e o Aqueduto atento e 
vigilante está sempre ao nosso 
redor.

Por vezes, a antiguidade do aque-
duto ainda é, erradamente asso-
ciada aos Romanos!

A sua história, porém, é bem mais 
recente, não deixando, no entanto, 
de ser apaixonante.

E para falar do Aqueduto temos 
de falar impreterivelmente do Con-
vento que foi mandado edificar 
em 1318 por D. Afonso Sanches 
(filho bastardo de D. Dinis) e por 
sua esposa D. Teresa de Menezes. 
O Convento de Santa Clara em si, 
apesar das inúmeras alterações 
que sofreu ao longo dos séculos, 
está identificado como Gótico por-
tuguês a Norte do Douro e foi edi-
ficado no local onde se pensa ter 

existido o castelo dos Condes de 
Cantanhede. 1

Logo cedo foi perceptível para a 
comunidade monacal que tinham 
de encontrar uma solução para a 
questão do abastecimento proble-
mático da água. Na época ainda se 
construiu uma “arca de água”, dentro 
da cerca do mosteiro, solução que, 
no entanto, se revelou insuficiente.

Uma coisa era certa, as clarissas 
não poderiam depender eterna-
mente dos cântaros trazidos dia-
riamente pelos serviçais.

É aqui que começa a delinear-se 
a história do aqueduto.

É também cedo que as claris-
sas se apercebem dos fios de ouro 
que iriam correr no aqueduto:“ 
Depressa se aperceberam as frei-
ras da impossibilidade de entreter 
nos claustros aquele fio de água a 
correr, sem outro fio de ouro cons-
tantemente a correr também para 
fora do convento.” 2

Vários autores atribuem o projeto 
arquitetónico primitivo ao célebre 
engenheiro italiano Filip Térzi. Esta 
ideia deve-se ao que Frei Francisco 
de S. Luís, em 1839 escreveu sobre 
Térzio, na sua Lista de alguns artis-
tas portugueses:… “delineou o forte 
de cinco baloartes que defende a 
barra do Ave em Vila do Conde. 
Fez o grande Aqueduto que traz 
água ao convento das religiosas 
da mesma vila”. 3

Verdade é que em 1626, a aba-
dessa D. Maria de Meneses, com-
prou terrenos e contratou mestres 
pedreiros para a construção de um 
aqueduto que trouxesse água de 
uma nascente existente em Ter-
roso, na Póvoa de Varzim, para 
abastecer o convento, dando início 
assim, à empreitada.

Em 1636, aquando do abades-
sado de D. Catarina Lima as obras 
foram interrompidas pela desco-
berta de um grave desnivelamento. 
Este foi um dos muitos problemas 
nos avanços e recuos que o aque-

duto iria enfrentar.
É a partir desta data que come-

çam a surgir no Livro de Receitas 
e Despesas, importâncias ligadas 
a: compra de fontes, ida de cami-
nheiros a Vila Viçosa e também 
a arquitetos mandados vir pelo 
Duque de Bragança para exami-
nar e dirigir as obras. 4

Muitos proprietários desagrada-
dos ao verem as suas terras corta-
das a meio, causaram compreensí-
veis problemas e exigiram grandes 
indemnizações. Ao longo dos anos, 
por diversas vezes, desviaram a 
água e apoderaram-se das pias 
para uso próprio. Apesar da Con-
gregação dos Ritos confirmar em 
outubro de 1739 que segundo o 
Papa, seriam excomungados todos 
aqueles que roubassem água, o ato 
foi contínuo, assim como o roubo 
de pedras. Nem mesmo a contra-
tação de guardas garantiu o seu 
funcionamento. Compreende-se, 
assim, os múltiplos percalços na 
obra já de si complexa.

Após a questão do desnivela-
mento resolvida, os trabalhos rei-
niciaram apenas em 1705 já com 

a Abadessa D. Bárbara Micaela de 
Ataíde. As obras foram entregues 
ao Capitão Domingos Lopes, do 
Porto e o Tenente-General de Arti-
lharia de Villa Lobos. A Abadessa 
juntamente com as suas irmãs, D. 
Maria Ângela e D. Maria António 
e ainda, com a ajuda do seu irmão 
D. Manuel de Azevedo de Ataíde, 
Governador de Armas da Provín-
cia do Minho, conseguiram que o 
rei consentisse na nomeação de um 
Juíz privativo e de isenção militar, 
para os homens que trabalhassem 
na construção do aqueduto. A obra 
é então entregue a João Rodrigues, 
de Ponte de Lima, que acaba por 
falir. Segue-se o facto da obra ser 
dada por 4400$00 a Domingos 
Moreira, de Moreira da Maia, 5 este 
ligado a importantes obras religio-
sas do Norte do país.

Segundo José de Azevedo 6 mui-
tos foram os empreiteiros e pedrei-
ros associados a esta obra, como 
os vindos de Beiriz, de Laúndos e 
de Terroso, terras onde se encon-
trariam muitos e bons artistas des-
tas artes.

A bendita água chega finalmente 

ao chafariz do claustro do Convento 
no dia 20 de outubro de 1714, data, 
por isso, memorável.

A somar aos inúmeros contra-
tempos, em 1794, um furacão pre-
judicou seriamente o aqueduto ao 
deitar por terra 46 arcos, no lugar 
de Casal do Monte.

À época da extinção das ordens 
religiosas, o aqueduto começa a 
sofrer a ruína progressiva. 7 Em 1834 
um Decreto assinado pelo Ministro 
Liberal Joaquim António de Aguiar 
expulsava os frades dos seus con-
ventos e reconhecia às freiras o 
direito de “se acabarem” em paz nas 
suas celas. Aos poucos, e na hora 
da morte, as freiras clarissas foram 
desaparecendo levando consigo a 
vivacidade e a preciosa água.

Com o abandono, as pias do aque-
duto também desapareceram, pois 
os agricultores usavam-nas para 
dar de comer aos porcos e às gali-
nhas, com as chamadas “gamelas”, 
“gamelões” ou “pias”. Em alguns 
locais é possível, ainda, ver restos 
dos antigos tubos de grés aban-
donados.

Tantas são as histórias que con-
tinuam associadas ao Aqueduto e 
uma das mais curiosas, é o ter sido 
entendido, noutros tempos, como 
uma barreira entre o bem e o mal. 
O povo é mesmo assim, dá nomes 
às coisas e aos lugares, quando 
se sente rodeado por uma força 
inexplicável.

É a imponência, é a beleza 
quando as cores do entardecer por 
detrás dos arcos nos ofuscam, ou é 
o bater das asas das pombas que 
não abandonam aquela barreira 
intemporal do aqueduto.

Caminhar ao longo do aqueduto 
é passar por Quintela (lugar mais 
antigo de Argivai) e ver as cruzes da 
Via Sacra, a Casa da Ramada, é cal-
correar a carraria mourisca, é pas-
sar pela loja do Tio Adelino, é enqua-
drar a Capela da Nossa Senhora do 
Bom Sucesso num dos arcos como 
se de uma moldura se tratasse, é 
lembrar o Ti Fernando, o Ti Abel, 
é entrar por Calves e pensar nos 
penedos dos guizos que serviram 
de pedra para o próprio aqueduto.

Agora, já não há clarissas, a água 
já não corre pelas pias, já não há 
fios de ouro no monumento, mas 
o aqueduto é um tudo de todos, 
e assim permanecerá enquanto o 
Homem quiser.

O Aqueduto de fios de ouro

SOFIA TEIXEIRA
sofiadaztex@hotmail.com
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5 DGPC | Pesquisa Geral (patrimoniocultural.gov.pt)
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7 Idem. p.40.
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A citação pertence a Ricardo Silva, presidente da União de Freguesias da Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai, que tem a certeza que os 
argivaienses querem que a localidade continue a ser reabilitada através de investimentos que para o autarca têm sido “superiores aos 
mandatos anteriores”

"Cada vez mais poveiros estão 
a descobrir a freguesia de Argivai"
Com a reforma administrativa, a freguesia de 
Argivai está numa união juntamente com a 
freguesia da cidade e de Beiriz. Como encara 
esta situação desde que foi eleito em 2017?

Tenho uma posição muito clara e que 
sempre defendi ainda antes de ser eleito: 
continuam a existir três freguesias. Não se 
trata apenas dum conceito teórico, mas de 
um compromisso que tem consequências 
práticas. Por isso tenho no executivo um 
representante de Beiriz e outro de Argivai, 
que ficaram com os respetivos pelouros, e o 
mesmo se reflete na composição dos mem-
bros da Assembleia. Tive o cuidado de man-
ter a representatividade política. Também 
há um cuidado em investir na identidade e 
cultura das três freguesias: este mandato 
foi marcado por um forte investimento na 
divulgação das tradições poveiras como os 
Jogos Tradicionais e a Camisola Poveira, 
inclusivamente retomando a celebração 
do Dia de Beiriz a 10 de dezembro e o Dia 
de Argivai a 26 de março. O investimento, 
como qualquer Argivaiense pode verificar, 
foi muito superior aos mandatos anterio-
res porque a Junta em União passou a ter 
outra capacidade de assumir obras. De uma 
coisa tenho certeza, nunca a população da 
cidade se interessou tanto e se falou tanto 
de Argivai, nem nunca se ouviu tanto falar 
de Argivai como berço da Póvoa de Varzim.
Aumentou a sua responsabilidade como po-
lítico na gestão desta freguesia?

Tenho uma visão muito prática sobre isso. 
A responsabilidade é a mesma em ter um 
filho ou três, implica é muito mais trabalho. 
Tudo se consegue com organização e regra. 
Nesse aspeto sempre tive a colaboração do 
meu executivo e da Assembleia de Fregue-
sia que aprovou, quase sempre com o apoio 
da oposição, todas as iniciativas de se criar 
regulamentos. Haver regulamentos é funda-
mental porque significa que há um acordo 
na forma como se atribui subsídios, como 
se decide a ação social, como funcionam os 
serviços. A responsabilidade é repartida por 
todos. Isso não significa que não há respon-
sabilidade, significa que não se pode fazer 
tudo o que se quer. Mas com uma população 
de 34.000 pessoas é difícil não sentirmos o 
peso nos ombros.

Após quatro anos de gestão de uma união 
de freguesias, em que entre as três localida-
des há certamente diferenças entre elas, foi 
possível juntar os interesses de cada uma 
delas e em particular na de Argivai?

As freguesias têm história, identidade 
e património facilmente identificável. As 
pessoas têm um apego muito grande à sua 
naturalidade como Poveiros, Beirizenses e 
Argivaienses. Essas diferenças refletem-
-se nos sonhos e esperanças da população 
para a sua terra e na forma como vêem o 
papel da Junta de Freguesia. O Presidente 
tem de cumprir o programa que apresentou, 
mas também tem de ouvir as pessoas. Daí 
termos apoiado financeiramente o restauro 
da Capela da Senhora do Bom Sucesso, de 

termos perseguido coisas como a mudança 
das Placas no acesso a Argivai pela A28, 
que passaram a indicar a freguesia de Argi-
vai, de termos conseguido os passeios na 
EN206 com o apoio da Câmara Municipal. 
São pequenas conquistas, mas de enorme 
importância para as pessoas, que demons-
tram que soubemos ouvir a população e 
resolver problemas já com décadas.
Sente que a população tem acolhido bem esta 
agregação e que a mesma está disponível 
para continuar nesta forma administrativa?

Não acho que exista uma aceitação da 
União. Deteto sempre resignação na forma 
como as pessoas falam da União de fregue-
sias. É o velho ditado: todos amigos, mas 
cada um com a sua casa. As pessoas não 

entendem isto das agregações de fregue-
sias. Como já disse, nesse aspeto escolhe-
ram bem o Presidente, porque também não 
entendo. Nem há evidências sequer de pou-
pança para o Estado com estas agregações. 
Por isso, enviei ainda em março de 2019 o 
nosso protesto ao Projeto Lei da Criação de 
Freguesias. E ainda dirigi a 28 de dezembro 
de 2020, à bancada do PSD da Assembleia 
da República, o meu descontentamento pelo 
documento final, já que a futura lei impede 
quase que totalmente a desagregação das 
freguesias. Tenho a certeza de que por muito 
que corra bem a União, as pessoas têm o 
desejo profundo de ver reabilitada a sua fre-
guesia. Esta insatisfação latente apenas faz 
com que me empenhe mais no meu trabalho.
Há alguma política específica para que a fre-
guesia possa crescer em residentes?

Argivai tem uma posição geográfica muito 
vantajosa pois está encastrada entre dois 
centros urbanos: Póvoa de Varzim e Vila do 
Conde. O nó da A28 é em Argivai e ainda é 
atravessada pela EN206. Devido a estes fato-
res tem havido uma procura por habitações 
na freguesia, por população dos dois con-
celhos. A estas vantagens acresce ser uma 
freguesia de grande beleza natural e monu-
mentalidade. Faltam a Argivai equipamen-
tos para fixar a população na freguesia. Daí 
o nosso apoio e do município à Associação 
Argevadi e ao projeto de criação dum infan-
tário, por isso instalamos 2 parques infantis, 
daí o projeto de criar um Centro Ocupacio-
nal e um Parque Natural. Penso que cada vez 
mais Poveiros estão a descobrir a freguesia.
A freguesia tem pontos de referência, como 
os arcos do aqueduto. Qual a importância 
para a localidade em ter esta referência? 
Tem sido um polo de atração turística?

Na Póvoa de Varzim temos apenas três 
Monumentos Nacionais: A Igreja de São 
Pedro de Rates, o Pelourinho da Póvoa de 
Varzim e o Aqueduto de Santa Clara. O que 
apresenta piores condições de manutenção 
é o Aqueduto, apesar de ser o mais impres-
sionante em termos de monumentalidade. A 
Câmara há muito que procura intervir, mas 
precisava da anuência da Direção-Geral do 
Património Cultural (DGPC) e já há projeto 
e candidatura para iniciar a obra. 

"O INVESTIMENTO, COMO QUALQUER 
ARGIVAIENSE PODE VERIFICAR, FOI MUITO 
SUPERIOR AOS MANDATOS ANTERIORES 
PORQUE A JUNTA EM UNIÃO PASSOU A TER 
OUTRA CAPACIDADE DE ASSUMIR OBRAS"

"A RESPONSABILIDADE É A MESMA 
EM TER UM FILHO OU TRÊS, IMPLICA 
É MUITO MAIS TRABALHO"
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O Aqueduto restaurado irá criar um novo 
polo de atratividade turística que não se 
limita à freguesia, mas para todo o concelho, 
pois atravessa Argivai, Beiriz e tem o seu 
início na Fonte de Sto. António em Terroso.

Temos feito algumas atividades para dar a 
conhecer este percurso. Ainda antes da pan-
demia fizemos lá a Caminhada a favor da 
Liga Portuguesa contra o Cancro. Penso que 
é uma oportunidade única para a dinamiza-
ção do comércio, da restauração e da hote-
laria local, pois será potencialmente um dos 
cartões de visita da Região do Grande Porto.
Sendo Argivai uma freguesia com muitas 
características urbanas dada a sua proxi-
midade com a cidade, sente que a mesma 
consegue concentrar também uma vocação 
empresarial e gerar sustentabilidade das 
empresas e criação de emprego?

Argivai concentra algumas das maiores 
empresas do Concelho. Toda aquela exten-
são onde se situa a Agros é Argivai. Na zona 
industrial está ainda a Rduz, a Orcopom, 
a Vidraria da Póvoa, entre outras. O Pingo 
Doce também é em Argivai e há ainda na 

freguesia uma forte presença do sector Pri-
mário, com grandes explorações agrícolas. 
Os argumentos de boa acessibilidade, proxi-
midade a dois centros urbanos e a existên-
cia de um Instituto Superior na freguesia 
são fatores decisivos para o contínuo cres-
cimento do tecido empresarial em Argivai.
A rede viária da freguesia corresponde aos 
anseios dos argivaienses? Alguma melhoria 
ou abertura prevista para breve?

Temos planeado para este ano o alargamento 
da Rua Padre José Oliveira. Uma intervenção 
importante, porque além de criar uma avenida 
desde a Junta de Freguesia até a Igreja, tam-
bém tem prevista a construção de passeios e 
estacionamento até ao Cemitério. Posterior-
mente será intervencionado o próprio Adro 
da Igreja de S. Miguel. Fica criado um verda-
deiro centro cívico de Argivai, ladeado pelos 
mesmos imponentes muros de granito que 
serão totalmente reconstruídos. Um local onde 
se poderão organizar os grandes eventos da 
nossa comunidade e revitalizar Festas como 
o Sr. dos Milagres e o S. Miguel, num espaço 
mais digno, mais agradável, mais nobre.

"TENHO A CERTEZA DE QUE POR MUITO 
QUE CORRA BEM A UNIÃO, AS PESSOAS 
TÊM O DESEJO PROFUNDO DE VER 
REABILITADA A SUA FREGUESIA"
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Capela do Bom Sucesso 
"orgulho dos argivaienses"
Foi no último domingo de abril de 
2019 que foi inaugurada a requali-
ficação da Capela do Bom Sucesso 
na presença de D. Jorge Ortiga, 
Arcebispo de Braga, e nesse dia 
foi assinalado os 250 anos da sua 
construção. Nos últimos anos da 
anterior década sofreu obras de 
beneficiação no seu interior, ao 
mesmo tempo que o exterior foi 
requalificado de modo a engran-
decer o monumento religioso. 

Na altura, centenas de pessoas 
associaram-se às celebrações, com 
a maioria a ter que assistir à missa 
no exterior, onde foi montado um 
sistema com ecrã e som. 

Também no exterior, o Grupo 
Coral de Argivai entoou o hino da 
terra, momento a que se seguiu o 
descerramento do marco milenar 
da comunidade que assinala a obra.

Recordando o que disse o padre 
Avelino Castro, responsável pela 
paróquia, salientou a importância 
do momento. "Sonhámos com esta 
capela restaurada, mais bela, aco-
lhedora e cheia de sinais que nos 
ajudam na conversão de corações. 
Acreditei na comunidade de Argi-
vai e na coragem e ânimo de todos 
os que trabalharam nesta causa. Ao 
cabo de 250 anos, desejamos que 
este 'Cantinho de Deus' restaurado 
possa dar azo, metaforicamente, a 
uma explosão de fé cujos estilha-
ços possam atingir tudo e todos os 
que cá venham. Quero acreditar 
que esta Capela vai proporcionar 
uma revitalização do amor próprio 
do povo da Póvoa de Varzim e dos 
que por aqui passarem". O sacerdote 
lembrou que "há 250 anos, foi uma 
mulher de nome Mariana Lopes que 

tornou possível esta capela. Pas-
sado todo este tempo, foi também 
uma grande mulher, a dona Odete, 
que permitiu passar de um adro 
estrangulado para um terraço de 
sonho ao doar 200 metros quadra-
dos de terreno".

Deixou vários agradecimentos, 
com nota particular às suas "6 
Marias", como lhes chamou.

Foram, e são, os "rostos desta 
obra" [Elisabete Fonseca, Teresa 
Pinto, Edite Matos, Cátia Laúndos, 
Amélia Anjo, Elisabete Moreira que 
se uniram no grupo de trabalho 
Nós Pela Capela para angariação 
de fundos para as obras]. "Sem nos 
conhecermos, vieram ao pé de mim 
e disseram-me que estavam dispo-
níveis para trabalhar nesta capela. 
Foram verdadeiras missionárias".

Para esta obra de 300 mil euros, 
"não fizemos nenhum peditório por-
ta-a-porta, apenas angariámos fun-
dos de ‘faca e garfo’ (iniciativas 
várias)". Isto além da zona exterior, 
que custou à volta de 200 mil e foi 
responsabilidade da autarquia. A 
esse propósito, Avelino Castro elo-
giou Aires Pereira "por não fechar 
a porta a obras de cariz religioso. 
Pelo contrário, é o presidente da 
Câmara que muitas vezes nos inter-
pela e desafia".

Espaço de encontro 

Precisamente o edil destacou 
aquela "obra magnífica de que todos 
nos iremos orgulhar e que iremos 
mostrar a todos os que nos visitam". 

E acrescentou: "Numa altura em que 
pelo mundo se destroem igrejas, 
templos e capelas, num momento 

que a partilha e a união são cada 
vez mais difíceis, nós na Póvoa de 
Varzim damos as mãos para que 
seja possível construir mais um 
espaço de encontro. Um espaço sem 
polícia à porta e sem qualquer dis-
criminação. É isto que faz de Argi-
vai uma terra milenar".

D. Jorge Ortiga manifestou "gra-
tidão a todos quantos colaboraram 
para poder restaurar este templo 
com tamanha qualidade e porme-
nor. Que a Senhora do Bom Sucesso 
vos acompanhe e recompense por 
todos os sacrifícios".

O Arcebispo de Braga vincou: 
"Não somos super-heróis, ape-
nas acreditamos no ‘nós’. E por-
que acreditamos no ‘nós’, faze-
mos maravilhas numa paróquia 
e numa comunidade que se uniu 
para ir amealhando fundos para 
esta Capela".
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Inauguração contou com a presença de centenas de pessoas

Para além do interior, também o 
exterior da Capela foi requalificado
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Obras na freguesia

Parque de Lazer o Anjo para convívios

Parques infantis em Argivai

Acessibilidades 
e passeios

Quais as principais obras realizadas na fre-
guesia neste mandato?

Há uma obra emblemática que persigo 
desde que intervenho na vida política da 
Póvoa de Varzim: a Capela da Senhora do 
Bom Sucesso. Foi uma luta que marcou defi-
nitivamente o meu percurso e a minha forma 
de estar e ver as pessoas. Trouxe-me amiza-
des como o Padre Avelino e todas as Marias 
do Nós pela Capela. 

Fiquei espantado e muitas vezes comentei 
com o sr. Augusto Moreira, responsável por 
Argivai, como era possível uma população 
tão pequena ter contribuído tanto e partici-
pado sempre no esforço de reerguer aquele 
edifício. Conseguiu-se a Capela e o Largo do 
Bom Sucesso com uma obra de muito bom 
gosto e qualidade da Câmara Municipal. 

Argivai não tinha nenhum Parque Infantil, 
até abril terá dois parques. Passará também 
a ter um Parque Natural do Anjo, um memo-
rial à Freguesia de Argivai, que antigamente 
estava coberta por carvalhos. Será um museu 
vivo, com a expurgação de austrálias, euca-

liptos e plantas invasoras e plantação de 
50 espécies de árvores e arbustos indíge-
nas de Portugal. Este Trilho das Autóctones 
estará disponível para visitas de escolas 
e de quem quiser conhecer a nossa flora 
nacional. Será aberto à população no dia 
26 de março, Dia de Argivai.

Nas traseiras do bairro Soares da Costa 
foi durante este mandato de Ricardo Silva 
construído um parque de lazer, espaço que 
tem sido aproveitado pela população para 
realizar convívios, com a exceção do último 
ano devido à pandemia. 

O parque com uma boa área relvada está 

localizado na rua S. Miguel o Anjo, e conta 
com mesas para merendas. Na inauguração 
do espaço, para além da presença de mora-
dores e habitantes da freguesia associaram-
-se os autarcas. Nessa altura, o encontro 
teve uma particularidade, com a oferta de 
um churrasco de porco no espeto.

No sentido de melhorar a rede viária na 
principal entrada da freguesia de Argivai, 
foi criado um separador junto do monu-
mento dos arcos do aqueduto de forma a 
delimitar os dois sentidos na circulação 
automóvel. A freguesia mereceu a aten-
ção da Junta de Freguesia e igualmente 
da Câmara Municipal na melhoria de vias 
e passeios, com a muito esperada constru-
ção de passeios na EN206, o alargamento 
da Rua Nova de Casal do Monte, a repa-
ração da via e reconstrução de passeios 
na Rua dos Balazeiros e ligação dos Pas-
seios da Rua N. Senhora de Fátima à Rua 
dos Balazeiros.

Desde junho de 2019 que a freguesia possui 
um parque infantil. O equipamento inau-
gurado em Dia Mundial da Criança “é um 
parque infantil importante", disse o presi-
dente da Junta, porque ele é quase "uma 
metáfora para a freguesia de Argivai", ou 
seja, mostra-nos que esta "é uma terra de 
futuro, de crianças, de famílias".

Na altura, foi realizada uma festa pro-
movida pela Associação de Pais da EB1/
JI de Argivai, que levou ao espaço deze-
nas de crianças.   
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Novo separador aproveita a posição do Aqueduto na estrada

Devido à pandemia, o espaço não tem sido tão frequentado

O parque infantil foi inaugurado 
em 2019, no Dia da Criança

Novo Trilho das Autóctones é um "museu vivo" e é inaugurado no dia 26 de março

Para este ano, e apesar da pandemia, a 
junta tem prevista a instalação de um novo 
parque infantil junto ao Bairro Soares da 
Costa. Os espaços relvados circundantes 
foram humanizados, com a instalação dum 
parque de merendas com mesas e fogarei-
ros e construção de pequenas pracetas com 
bancos que convidam ao lazer. Nesse mesmo 
local será ainda instalado um Parque Infan-
til, pois trata-se de uma urbanização com 
muitas crianças.



QUARTA-FEIRA 24 FEVEREIRO DE 2021
www.maissemanario.pt20

Nós pela Capela surgiu de uma vontade de ajudar a paróquia de Argivai a suportar os custos das obras na 
Capela da Nossa Senhora do Bom Sucesso. Até agora, já conseguiram angariar mais de 100 mil euros e a 
obra da capela está fechada. No entanto, a motivação não se esgotou: Cátia Laúndos, uma das fundadoras 
do grupo, conta que, agora, querem ajudar a pagar a renovação da igreja paroquial

O grupo Nós pela Capela 
é agora também pela Igreja

MAIS/Sociedade • Freguesia de Argivai

a capela em 2019, já cobrimos as 
contas a pagar, já acabamos e já 
nos viramos para outro projeto.
Desses 10 ou 12 eventos que cos-
tumavam fazer, tiveram de redu-
zir o número em 2020. Como foi?

Foi um ano muito mau. Para além 
de nós, acho que a comunidade 
também fica muito triste. Há uma 
mistura de gerações ali, desde os 
novos aos mais velhos. Por norma, 
os eventos eram no final da euca-
ristia de sábado, e as pessoas jun-
tavam-se ali e divertiam-se. Con-
viviam, havia uma união entre as 
pessoas. Deixámos de poder fazer.

Tivemos a sorte de ainda fazer o 
aniversário em fevereiro e depois 
não fizemos mais nada, rigorosa-
mente. Fizemos só uma venda de 
bolinhos, uma coisa muito simples, 

e um take away, que foi a única 
coisa que nos deu mais rentabili-
dade no ano. Com os confinamen-
tos não pudemos fazer mais nada.

Quando fizemos a venda de bolos, 
fiquei muito feliz porque não tive-
mos bolos que chegassem. As pes-
soas estavam com saudades, per-
guntavam quando era o próximo. 
Acabámos por fazer o take away 
porque nos pediram, sentiram que 
faltava fazer mais coisas. O facto 
de as pessoas não poderem estar 
juntas também ajuda. 

Fiquei muito feliz nesse dia por-
que achei que as pessoas tinham 
saudades nossas. Nós fazemos as 
iniciativas também para as pes-
soas conviverem e distraírem-se, 
além de angariar dinheiro.
Em 2021, já conseguiram planear 
alguma coisa? 

Este ano ainda não realizamos 
nada. Fizemos cinco anos no sábado 
e seriam uns dias de stress, muitas 
noites mal dormidas e muito traba-
lho. No ano passado, juntamos 5 mil 
euros num fim de semana. É muito 
trabalho, muita gente. Temos fila 
para comer, às vezes bem grandi-
nha. Mas isto dá-nos imensa garra 
porque é bom as pessoas apare-
cerem, confiarem em nós e ajuda-
rem-nos a levar este projeto mais 
para a frente. Mas este ano esta-
mos assim, cada uma na sua casa 
e sem fazer nada também para 
não haver complicações. A seguir 
o confinamento à risca.
Até agora, qual foi o valor anga-
riado para a capela?

São muitos números, e é o que 

nos dá motivação para fazer mais 
e melhor. As pessoas colaboram e 
é bom saber que estamos aqui para 
ajudar. É muito gratificante. Foram 
cerca de 105 mil euros.
Para além da capela, angariam di-
nheiro para mais alguma obra?

Nós ainda não conseguimos 
encerrar o projeto da capela devido 
ao confinamento, não conseguimos 
fazer a cerimónia que queríamos 
para encerramento do Nós pela 
Capela. Mas já conseguimos fechar 
a porta, tê-la completamente equi-
pada. O último evento que tivemos 
no ano passado foi colocar umas 
imagens novas no Dia dos Avós, 
com o dinheiro do aniversário. 

Não podemos estar paradas, 
porque as pessoas pedem mais. 
Por isso, virámo-nos para a igreja. 
Vamos tentar restaurar a igreja. Já 
estamos a tratar do restauro. 
É esse o objetivo para este ano?

Para este ano não acredito que 
seja, se o confinamento não aca-
bar. Não sei se conseguimos este 
ano, mas as nossas migalhas agora 
vão todas para lá, os nossos esfor-
ços vão todos para lá. Vamos con-
tinuar o trabalho.

Por isso, queria agradecer à 
comunidade de Argivai. Sempre 
que a gente chama eles colaboram, 
de uma forma ou doutra. Não se 
esqueçam de nós, nós vamos vol-
tar. No meio disto tudo, eles são o 
mais importante. Nós podemos tra-
balhar muito, mas sem as pessoas, 
sem a comunidade não fazemos 
nada. Podemos puxar o barco, mas 
sozinhas não nos fazemos ao mar.

Como surgiu o grupo Nós Pela 
Capela?

Fez no sábado cinco anos. Com 
uma outra colega, achámos que 
se calhar podíamos fazer algo 
para ajudar a paróquia e anga-
riar dinheiro para obras. Conse-
gui falar com mais uma e outra e 
agora contamos seis. Somos seis 
Marias, como costumamos dizer. 
Fizemos uma noitada com anima-
ção para angariar dinheiro para 
as obras da capela naquele ano. 
E assim começou.
Têm feito que tipo de iniciativas?

A partir desse dia 20 de feve-
reiro de 2016, que foi um grande 
sucesso, tivemos a casa mais do 
que cheia, ficámos mesmo muito 
contentes por conseguirmos jun-
tar uma grande comunidade e 
sobretudo por terem aderido em 
massa. A partir daí, começamos 
a fazer uma festinha não men-
salmente mas quase, nem com 
a dimensão da primeira. Fomos 
fazemos uma noitada aqui, uns 
pequenos almoços ali, umas fei-
rinhas, umas caminhadas. Vamos 
variando.
Tudo reverte a favor da capela?

Sim, tudo. Nós fizemos uma 
obra muito grande. Por norma, por 
ano, fazemos para aí 10, 12 even-
tos. Fizemos mais ou menos 25 mil 
euros por ano, nestes quatro anos. 
Conseguimos angariar bastante 
dinheiro. Por norma, esmiuçamos 
ao máximo, vamos aos Dias do 
Parque e à Agro Semana tam-
bém, e o nosso aniversário. São 
os três eventos que nos dão maior 
rentabilidade. 

Apesar de já termos inaugurado 
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Cátia Laúndos

História 
de Argivai 
Origem

Terá sido “vila” luso-romana. 
Outrora, abarcou todo o território 
onde assenta a cidade da Póvoa 
de Varzim, mas, com o desenvol-
vimento urbano e consecutiva 
autonomia civil e religiosa desta, 
Argivai tornou-se a mais pequena 
freguesia do concelho. “O topónimo 
da freguesia derivará do termo 
germânico “harjis”, que significa 
exército, e da palavra “badi”, de ori-
gem latina, designando “luta”. Tal 
facto comprova a permanência de 
população germânica na região. A 
“villa Argevadi” e a “villa Quinta-
nella” (actual lugar de Quintela), 
são mencionados no documento 
de 953, em que D. Châmoa Pais 
faz uma doação ao Mosteiro de 
Guimarães. Em 1220, “Sancto 
Michaele de Argivai” era local de 
hospedagem do mordomo do rei, 
onde recebia as rendas dos vinte e 
dois casais rústicos que o monarca 
possuía. A sede do julgado era no 
castelo de Faria, sendo Petrus Petri, 
o senhor dos direitos reais, que se 
supõe ter vivido em Amorim. Em 
1209, D. Sancho I doou Vila do 
Conde a D. Maria de Pais Ribeiro, 
amante do rei, conhecida por “Ribei-
rinha”” (Borges, J. Monografia do 
Concelho da Póvoa de Varzim. 
Coleção “Na Linha do Horizonte 
– Biblioteca Poveira” nº 27. Muni-
cípio da Póvoa de Varzim, 2014).

Freguesia Civil

Paróquia desde a época medieval, 
Argivai foi também uma antiga 
freguesia, teve esse estatuto civil 
entre 1836 e 1842 e, pela última 
vez, entre 1853 e 2013. É uma das 
freguesias eclesiásticas da cidade 
da Póvoa de Varzim, e está divi-
dida em duas partes: Argivai e 
Gândara. No ano de 1842, a fre-
guesia de Argivai chega mesmo 
a desaparecer, sendo anexada à 
freguesia da Póvoa de Varzim. Já 
pouco antes da nova reforma de 
1853, a freguesia já se encontrava 
recuperada. Apenas em 2006, com 
o novo plano de urbanização, a 
povoação passa a integrar a cidade 
de forma plena e conhece uma 
significativa expansão populacio-
nal e a instalação de equipamen-
tos comuns para as cidades da 
Póvoa de Varzim e Vila do Conde, 
nomeadamente o polo da Escola 
Superior de Estudos Industriais 
e Gestão substituído pelas atuais 
escolas superiores de Hotelaria 
e Turismo e Media e Design. Na 
localidade foi implantado o centro 
empresarial Agros, construído de 
raiz na antiga quinta do Passal.

União de Freguesias 

Em 2013, no âmbito de uma 
reforma administrativa nacional, 
perde o estatuto de freguesia civil 
e é agregada às freguesias de Bei-
riz e Póvoa de Varzim, passando a 
fazer parte da União das Fregue-
sias de Póvoa de Varzim, Beiriz e 
Argivai. O seu Orago é S. Miguel, o 
Anjo. A freguesia reparte-se pelos 
lugares de Bom Sucesso, Caçapo, 
Calves, Casal do Monte, Gândara, 
Oliveira, Padrão, Pereira e Quintela.
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A Associação de Solidariedade Social Argevadi “surgiu de uma necessidade e de uma oportunidade”. É assim que Manuel Matos, atual 
presidente da Associação, descreve a essência da mesma. No ano de 2006, em Argivai, foi criada para dar apoio e proteção à comunidade. 
O passar dos anos trouxe algumas dificuldades, mas o presidente garante que “vamos conseguir chegar a bom porto”

Apesar das dificuldades, a Argevadi 
quer "chegar a bom porto"

MAIS/Sociedade • Freguesia de Argivai

As valências da Associação incluem “uma 
secção de desporto sénior, em colaboração 
com o município”, e a creche, cujo edifício 
está a ser construído. No entanto, Manuel 
Matos explica que, devido ao confinamento, 
“neste momento estamos parados”. A para-
gem das atividades significou um agrava-
mento de algumas dificuldades que já vinham 
de trás: “nós fomos vítimas de três falências 
de empresas”, no processo de construção do 
edifício da creche.

Segundo o presidente da Argevadi, a obra 
iniciou “mais ou menos” em 2010. Mas, cerca 
de um ano depois, “faliu a empresa, tivemos 
parados mais de um ano, tivemos de fazer 
novo concurso”. A segunda tentativa não cor-
reu de forma melhor, apesar das esperanças 
da associação. “A seguir, conseguimos com 
a nova empresa reiniciar os trabalhos. Mas, 
passada meia dúzia de meses, a segunda 
empresa também apresentou insolvência”, 
lamenta Manuel Matos, ao desabafar que 

“quase que dava um romance”. 
Nessa altura, “foi feita uma cedência da 

obra a outra empresa”, a terceira. A obra 
arrancou, depois de ter estado parada, e 
ainda conseguiram “desenvolver mais algu-
mas situações”, assegura. Mas à terceira não 
foi de vez e, depois da empresa declarar 
também insolvência, “estivemos mais uma 
temporada parados”, repete o presidente.

"Até ao final de 
abril retomaremos 
os trabalhos"

O processo acabou por ficar nas mãos 
da Segurança Social, mas é sabido que 
“abrir novo concurso demora sempre muito 
tempo”. Por isso, Manuel Matos conta que, 
assim que foi possível avançar, a Associação 
não quis perder mais tempo. “A Segurança 
Social deu-nos luz verde para arranjarmos 
uma única empresa, desde que o orçamento 
não ultrapassasse os 150 mil euros; podía-
mos fazer um concurso só com um concor-
rente”, expõe. 

Com essa autorização da Segurança Social, 
foi mais fácil resolver a situação e, neste 
momento, o presidente da Argevadi afirma 
que “temos esse concorrente disposto a res-
ponsabilizar-se pelo arranque da obra” e até 
“já temos o orçamento pronto”. Aliás, “até 
ao final desta semana vamos apresentá-lo 
à Segurança Social para ser aprovado e, 

penso eu, e não devo andar muito longe da 
verdade, que até ao final do abril retomare-
mos os trabalhos”, afirma. Em três meses, os 
trabalhos devem estar terminados.

"Queremos ter o edifício 
pronto para, no início do ano 
letivo, fazer a abertura"

A crise provocada pela pandemia e a para-
gem das atividades “vieram ajudar, e não no 
bom sentido”, admite Manuel Matos. Mesmo 
com a ajuda da Junta de Freguesia e da 
Câmara Municipal, que “prometeu financiar 
o restante que falta para terminar a obra”, o 
presidente da Argevadi não esconde que “os 
fundos não abundam muito”. Em anos ante-
riores, era possível realizar angariações de 
fundos, “mas agora infelizmente nem isso 
podemos fazer”, relembra. 

Mas a esperança é a última a morrer, e o 
objetivo para este ano é “ter o edifício pronto 
para, no início do ano letivo, fazer a abertura. 
Se não for no início deste ano letivo, na pior 
das hipóteses, no próximo ano letivo”, prevê 
Manuel Matos. 

Até lá, deixa o agradecimento “àquele 
grupinho” que “nunca nos falhou” e que “nos 
vai continuar a acompanhar”. Ao terminar, 
Manuel Matos deixa claro que “as coisas 
não estão fáceis, mas esperemos que vamos 
conseguir chegar a bom porto, com a ajuda 
de todos. Os principais estão do nosso lado”.

Manuel Matos, presidente da Argevadi

Edifício da creche estará pronto em três meses, segundo os cálculos do presidente
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Os Rangers tiveram início em Argivai, e é lá que agora estão sediados. Nascido de um grupo de amigos 
em 1999, com a ajuda da Casa da Juventude e do Município, o clube foi fundado no ano seguinte, em 
2000, e “foi ganhando forma com mais pessoas e mais adeptos”. O presidente dos Rangers, Rui Leal, 
conta como foi a mudança para Argivai e como funciona o clube, mais de 20 anos após a fundação

De volta às origens, 
os Rangers querem fazer 
parte de Argivai

MAIS/Sociedade • Freguesia de Argivai

O grupo de amigos que fundou o clube “era 
todo residente em Argivai, é caricato”, res-
salva Rui Leal. Pode-se até dizer que a pri-
meira sede foi na freguesia, “porque era a 
casa de um dos representantes do clube”. 
Depois, a Casa da Juventude cedeu uma sede 
e, em colaboração com o Município, foi pos-
sível “materializar o grupo” com material de 
paintball, “que na altura era muito escasso”. 

Agora, diz o presidente do clube, estão 
sediados em Argivai, “na zona industrial, 
no pavilhão 13”, onde a academia treina o 
indoor. Antes dos confinamentos, todas as 
segundas e quartas significavam portas 
abertas “para as pessoas nos visitarem e 
terem mais informação”. 

Em 20 anos de clube, Rui explica que “fize-
mos sempre muitos eventos e provas de com-
petição”, sejam estas “regionais, nacionais 
e até europeias”, em 2018 e 2019. A nível 
mais local, participavam na Taça da Póvoa 
de paintball, “que já ia para a quarta edição, 
mas foi parada pela pandemia”, mantinham 
a academia, que inclui “miúdos dos 6 aos 
18 anos que treinavam todas as semanas” 
e a equipa de competição. Para além disso, 
os Rangers organizavam também “muitos 
eventos recreativos, de lazer, onde as pes-
soas podiam jogar paintball sem haver com-
petição”, explica.

A paragem e os planos 
para o regresso

O desporto sofreu com as paragens a que 
a pandemia obrigou, e esta modalidade não 
foi exceção. Aquando do desconfinamento, 
ainda “conseguimos voltar dentro das regras 
que nos foram impostas”, expõe Rui Leal. No 
entanto, os Rangers estão outra vez parados. 
Apesar disso, a situação está a ser ultrapas-
sada, e o presidente do clube sublinha que 
tal se deve aos sócios que “se uniram e têm 
suportado as despesas que o clube acarreta”, 
destacando “a boa organização” dos mesmos.

Quando puderem voltar à atividade, Rui 
Leal diz que o principal objetivo é “fazer 
aquilo que queríamos ter feito e não pude-
mos”. Ou seja, “muitos eventos solidários, a 
Gala Ranger, que era um evento em que jun-

távamos a comunidade poveira no Garrett”, 
explica. Ao nível da modalidade propriamente 
dita, relembra que ainda está por “concluir 
o nosso campo, um espaço novo em Beiriz, 
uma parte florestal que a Câmara Municipal 
nos vai ceder”. De resto, o presidente dos Ran-
gers deseja voltar às competições e “a toda 
a prática que temos tido ao longo dos anos”.

Com estes objetivos a alcançar no clube, Rui 
Leal realça também o apoio à comunidade, 
nomeadamente através da ajuda a algumas 
instituições como o Nós Pela Capela e da 
plantação de “muitas árvores” em conjunto 
com a Câmara Municipal. Em nome dos Ran-
gers, o presidente deixa o convite à comuni-
dade para que “experimentem o paintball”. E à 
freguesia de Argivai, assegura que “estamos 
sempre prontos a ajudar”, visto que “estamos 
na freguesia e queremos fazer parte dela”.
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Rui Leal

Nova sede dos Rangers situa-se na zona industrial de Argivai
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Coletividades 
Associações
• União Desportiva 
e Cultural de Argivai

• Rangers – Clube de Paintball 
da Póvoa de Varzim

• Associação de Pais 
da EB1 JI de Argivai

• GOBS - Grupo Operacional 
de Busca e Salvamento

Festividades 
• Dia de Argivai
25 de Março

• N. Sra. do Bom Sucesso
1.º domingo depois da Páscoa

• N. Senhor dos Milagres
6.º domingo depois da Páscoa

• Dia do Padroeiro Arcanjo São Miguel
29 de setembro


