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“[…] Eis-nos aqui, no ínicio do Aqueduto que os 

Romanos edificaram para Olisipo, hoje apenas 

uma memória. 

Como meu irmão e senhor mandou fazer em 

Évora, trabalhai vós, Francisco d´Ollanda, para 

levar de novo esta água à capital do reino. 

Fazei daqui um rio de pedra, abundante e 

frutuoso, para saciar as gentes de Lisboa.  

VIEIRA, Pedro Almeida (2010) – Nove Mil Passos,Sextante 

Editora,Porto, p.12. 

  



 

  

 

 

 

 

  



 

  

APRESENTAÇÃO 

O Aqueduto das Águas Livres 

e o espaço público 

João António Ferreira da Silva 

O tema escolhido para a dissertação de Mestrado integrado, surge em consonância 

com o tema do projecto do 5º ano desenvolvido na disciplina de projecto III. 

No estudo e leitura crítica do território escolhido para a implantação da solução 

projectual da disciplina de Projecto III, surgiu a premissa que motivou o conceito para 

o seu desenvolvimento, e mais tarde a ideia para o tema da dissertação final. 

Esta premissa foi a infraestrutura designada de chafariz, implantada no centro da 

Praça da Armada em Alcântara. 

A cidade de Lisboa assistiu a uma grande transformação dos seus espaços públicos e 

da sua paisagem em consequência das infraestruturas como o Aqueduto das Águas 

Livres, os reservatórios, galerias e chafarizes que se distribuíram ao longo do seu 

percurso e no interior da cidade, resolvendo também o grave problema com que se 

debatia a cidade, que era a insuficiência de água potável. 

Foi neste âmbito e motivação, que decidi aprofundar o conhecimento desta majestosa 

obra da arquitectura da água, e de todas as infra-estruturas que lhe estão associadas, 

e procurar compreender como contribuíram para o desenvolvimento, organização e 

imagem da cidade de Lisboa no século XVIII. 

Palavras-chave: Arquitectura da Água – Cidade – Espaço Público – Estrutura Urbana 

- Chafariz. 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

  

PRESENTATION 

The Águas Livres Aqueduct 

and the Public Space 

João António Ferreira da Silva 

The subject chosen for the Dissertation of Integrated Masters occurs in consonance 

with the theme of the project developed in the subject of the 5th year, Projecto III.  

In the critical study and reading of the chosen territory for the implantation of the project 

in the subject Projecto III, occurred the premise which motivated the concept for its 

development and later, the idea for the theme of the final dissertation. 

This premise was the infrastructure called a spring, situated in the centre of the Praça 

(square) da Armada in Alcântara. 

The city of Lisbon had a great transformation to its public spaces and its landscape as 

a consequence of the infrastructures like the Águas Livres Aqueduct, reservoirs, 

galleries and springs which were distributed along its route and in the interior of the 

city, solving as well the serious problem of the lack of drinking water. 

It was in this context and motivation that I have decided to deepen the knowledge of 

this majestic piece of water architecture and of all the infrastructures associated with it, 

trying to understand how they contributed to the development, organization and image 

of the city of Lisbon in the eighteenth century. 

Keywords: Water Architecture – City – Public Space – Urban Structure - Spring 
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1. INTRODUÇÃO 

A presente dissertação tem como objectivo estudar e compreender a influência e o 

contributo que o Aqueduto das Águas Livres, enquanto infra-estrutura da arquitectura 

da água, provocou na cidade de Lisboa, ao nível da criação de novos espaços 

públicos, remodelação dos espaços existentes, e potenciação do crescimento, 

desenvolvimento, e organização da cidade e áreas envolventes. 

O presente estudo, abarca o período histórico compreendido entre o século quinze e o 

século dezoito, estruturado com base na leitura de bibliografia, visitas aos locais no 

sentido de estabelecer contato directo com o espaço, de o sentir e viver, e de uma 

leitura crítica das infra-estruturas desta tipologia da arquitectura da água, que no caso 

especifico inclui Reservatórios, Galerias de distribuição, Chafarizes e Fontes. 

Esta infra-estrutura foi fundamental para o desenvolvimento da cidade de Lisboa, 

porque o fornecimento de água para abastecer a cidade, solucionou um problema de 

escassez e de falta de água que durou séculos, como refere Francisco de Holanda1 no 

primeiro ensaio que escreve sobre urbanismo em 1571, “Da fábrica que falece à 

cidade de Lisboa “. Por outro lado, esta infra-estrutura reorganizou, qualificou, e gerou 

novos espaços públicos, reformulou espaços existentes, potenciou o desenvolvimento 

e o crescimento, como também uma nova morfologia2 da cidade, ”[…] e deve trazer 

água a Lisboa, água livre que de duas léguas dela trouxeram os romanos a ela, por 

condutas de baixo de terra subterrâneos, furando muitos montes e com muito gasto e 

trabalho não sendo Lisboa sua” (Holanda,1984,p.25). 

Estes espaços públicos distribuídos pela cidade, como Praças, Largos, Ruas e 

Jardins, locais onde se implantaram estes elementos urbanos tiveram uma função 

importante na reorganização da estrutura urbana e deram uma imagem de uma cidade 

em progresso e moderna. Paralelamente o Aqueduto das Águas Livres, ao longo da 

sua extensão foi transformando a paisagem envolvente, originou o desenvolvimento 

das quintas e de núcleos urbanos, melhorando e desenvolvendo toda a actividade 

agrícola, face à abundância de água. 

                                                           
1
 HOLANDA, Francisco de; (1517-1584), Arquitecto militar, Humanista, Escultor, Historiador, Iluminista, 

Pintor, nascido em Lisboa, estudou em Roma a expensas do Rei D. João III, de ideal estético 
Renascentista, foi o autor do primeiro ensaio sobre urbanismo na Península Ibérica, com o título “ Da 
fábrica que falece à Cidade de Lisboa”, e também de livros como as “Antigualhas”, e livro de desenhos. 

2
 Estudo da forma e estrutura urbana da cidade, nas suas partes físicas exteriores, ou elementos 

morfológicos, e na sua produção e transformação no tempo (Lamas,2000,p.38). 
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No território do termo de Lisboa a transformação da paisagem implicou sobretudo um 
crescimento urbano acentuado ao longo dos cinquenta e oito quilómetros cento e trinta 
e cinco metros (58,135 km) que totalizam o percurso do aqueduto e de todos os seus 
aquedutos subsidiários. Percurso este que permitiu o aparecimento de novas quintas, a 
intensificação da exploração agrícola dessas mesmas quintas e de outras já pré- 
existentes, e o alargamento de núcleos urbanos pré- existentes, a uma escala sem 
precedente (Mendes, 2008, p.4). 

A entrada de água na cidade de Lisboa, através do Aqueduto das Águas Livres, 

origina o aparecimento de novas infra-estruturas e elementos arquitectónicos 

singulares tais como: os Reservatórios de Água, as Galerias de distribuição de água, 

os Chafarizes, os Fontanários, os Jardins, os Lavadouros Públicos que, distribuídos 

pela cidade, criam uma nova imagem, e geram novas propostas urbanísticas, estes 

elementos urbanos vieram também dinamizar e potenciar a utilização desses espaços 

de circulação e Lazer, fomentando a interacção e socialização entre os seus 

utilizadores. 

A presente dissertação metodologicamente desenvolve-se e estrutura-se em seis 

capítulos: 

Na introdução apresenta-se o objectivo nuclear da dissertação, o estudo da influência 

e o contributo que a arquitectura da água gerou na cidade de Lisboa ao nível dos 

espaços públicos, e também uma leitura crítica de três espaços considerados os mais 

importantes: O espaço onde se localizam as Mães de Água Velha e Mãe de água 

Nova, no vale de Carenque em Belas, Concelho de Sintra, o espaço onde se localizam 

os Reservatórios das Amoreiras e da Patriarcal e os espaços onde se implantam 

alguns Chafarizes distribuídos pela cidade. 

O segundo capítulo, desenvolve uma pequena síntese da história relacionada com a 

evolução do território na Cidade de Lisboa, e dos seus espaços públicos. 

O terceiro capítulo aprofunda o estudo do Aqueduto das Águas Livres, a sua génese, o 

desenvolvimento do projecto para a sua construção, e ainda a sua influência e 

importância na transformação de partes do território urbano da cidade de Lisboa. 

No quarto capítulo elabora-se uma leitura crítica dos casos de estudo, nos quais 

incluem as Mães de Água nas Nascentes, os Reservatórios, e Chafarizes. Estudam-se 

ainda alguns tipos de espaços públicos originados por estas infra-estruturas ao longo 

de toda a sua extensão, entre as nascentes de água no Vale de Carenque em Belas, e 

a sua chegada a Lisboa, bem como a distribuição e abastecimento de água aos 

principais Chafarizes de Lisboa. 
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No quinto é exposto o exercício académico desenvolvido na disciplina de projecto III, 

do 5º ano, e a sua relação com o tema em estudo.  

No prosseguimento do estudo e leitura crítica do território a intervencionar fui 

surpreendido por um exemplar de chafariz, implantado no centro da Praça da Armada, 

em Alcântara, elemento terminal da infraestrutura de abastecimento de água à 

cidadede Lisboa. 

Este elemento singular constituíu assim, o mote que espoletou a intriga necessária 

para a solução projectual, e também a premissa para o tema desta dissertação. 

Por último, no capítulo seis desenvolve-se as considerações finais, procurando 

compreender e estabelecer respostas às seguintes questões: 

A influência que a presença desta infraestrutura composta pelo Aqueduto das Águas 

Livres, os Reservatórios, as Galerias de distribuição e os chafarizes, provocaram ao 

longo de todo o seu percurso na reconfiguração do território. 

Por outro lado se os elementos urbanos como Reservatórios, Galerias e Chafarizes 

distribuídos no interior da cidade, potenciaram a requalificação e reorganização da 

cidade e dos seus espaços públicos. 
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2. SÍNTESE HISTÓRICA: A EVOLUÇÃO DO TERRITÓRIO DA CIDADE DE 

LISBOA, E DOS SEUS ESPAÇOS PÚBLICOS, ENTRE O SÉC. XV – SÉC. XVIII 

O período compreendido entre o século XV e o século XVIII corresponde, 

sensivelmente, ao início das preocupações com a sistemática falta de fornecimento de 

água à cidade de Lisboa. É também o momento em que se começam a definir as 

primeiras ideias e propostas para a construção do Aqueduto das Águas Livres, que se 

acreditava à época poder vir a resolver em definitivo o referido problema da carência 

de água potável. 

A cidade sobrevivia à falta de água recorrendo as populações a pequenos poços e 

fontes, e sobretudo à água proveniente do chafariz de El Rei e do chafariz dos 

Cavalos, também designado chafariz de dentro, cuja água era proveniente das 

nascentes das encostas de Alfama. 

Enquanto vivi, e durante muito mais tempo tirando uns pequenos poços e umas 
míseras fontes, a multidão da capital tentava saciar-se como podia apenas no chafariz 
de El Rei, e as bestas e os mendigos num mais pequeno na Rua Nova, que se haveria 
de chamar dos cavalos, fraco sustento para tanta boca. (Holanda, 2010, p.38) 

Com o aumento da população e o crescimento da estrutura urbana da cidade a 

escassez de água era uma matéria cada vez mais preocupante, porque potenciava a 

propagação de doenças por falta de higiene e limpeza das ruas, os incêndios que 

eram constantes e de grandes proporções, e os recorrentes confrontos e discussões 

junto ao chafariz de El Rei, onde este líquido era mais abundante, originavam, por 

vezes, mortes. “[…] Por escassear a água, na busca de se matar a sede, abundavam 

os motivos para se perder a vida”. (Holanda, 2010, p.38) 

O conhecimento da evolução urbana e deste problema com que se debatia a cidade 

de Lisboa, que durou séculos para tentar ser resolvido, é possível identificar através 

da interpretação e leitura de bibliografia, desenhos, gravuras e pinturas conforme 

refere Paulo Pereira3, “[…] o conhecimento da cidade antiga de Lisboa vitimada pelo 

terramoto de 1755, baseia-se em grande medida na interpretação de fontes escritas, 

mas também em fontes desenhadas, gravadas ou pintadas”. (Pereira, 2006, p.1) 

                                                           
3
 PEREIRA, Paulo; (1957),Historiador de Arte, Mestre em Historia de arte pela Universidade Nova de 

Lisboa, Autor de várias obras como a História da arte Portuguesa, Dicionário da arte barroca em Portugal, 
foi Vice – Presidente do Instituto Português do Património Arquitectónico, actualmente é professor na 
Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa. 
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No período entre o século quinze (XV) e o século dezasseis (XVI), e já anteriormente 

no reinado do Rei D. João I (1385-1433), surge a primeira urbanização na colina do 

Carmo (1401), cujo objectivo principal era satisfazer as necessidades habitacionais de 

uma população em continuado crescimento no interior e imediações da cidade. Neste 

sentido foi necessário começar a expropriar áreas de campos e baldios existentes 

espalhados no tecido limítrofe da cidade. 

Em 1401, o rei D. João I que definira a área do termo de Lisboa, fazia urbanizar a zona 
alta da cidade na colina do Carmo, e desde 1467 o senado4 da câmara podia aforar 
campos e baldios seus terrenos, para sempre e não só por três vidas, o que não 
deixaria de incentivar a construção, com estabelecimentos de “parcelares” ou células 
do tecido urbano em evolução. (França, 2005, p.13)  

No período que corresponde ao reinado de D. Manuel I (1495- 1521) e no início do 

século dezasseis (XVI), a coroa Portuguesa abandona a alcáçova no Castelo de São 

Jorge, transferindo a corte para o Paço Real localizado na zona ribeirinha, que mais 

tarde veio a receber o nome de Terreiro do Paço. Esta zona da cidade situada na orla 

do rio Tejo, passou a ser o local e o centro de vida da corte, funcionando como 

complemento da Praça do Rossio e espaço onde se concentrava grande parte da 

actividade comercial deste período. 

No entanto o facto mais relevante neste período para a vida da cidade e para o 

respectivo processo urbanístico evolutivo, foi o surgimento de um novo bairro, definido 

a par e ao longo das muralhas na zona ocidental, desde o rio até à zona da Cotovia no 

Príncipe Real: “[…] Este bairro chamou-se de Vila Nova de Andrade ou Bairro Alto de 

S. Roque, cuja edificação regularizada se realizou desde os princípios de quinhentos, 

e se prolongou pelo século seguinte”.(França,2005,p.18) 

Esta zona do bairro Alto destinava-se inicialmente à edificação de habitações para os 

artesãos, marinheiros e a outros extractos populacionais com actividades ligadas e 

relacionadas com a expansão marítima, mais tarde, começaram também a ser 

construídos um conjunto de edifícios nobres e alguns palácios. 

O Bairro Alto, marca a passagem do século dezasseis (XVI) para o século dezassete 

(XVII), na vida urbana da cidade de Lisboa, e a aquisição de uma nova consciência 

urbanística e arquitectónica, que se processou ao longo de seiscentos, a partir, e em 

grande parte graças à ocupação espanhola que trouxe à capital portuguesa a influência 

                                                           
4
 Senado da Câmara - Administração local eleita, anterior à própria fundação do reino de Portugal (na 

idade média os homens bons de uma vila ou cidade, elegiam um conjunto de oficiais, encarregues de 
administrar a localidade). 



O Aqueduto das Águas Livres e o espaço público 

 

João António Ferreira da Silva  31 

 

da civilização castelhana no momento em que nela se desenvolvia a grande 

arquitectura do siglo d´oro
5
. (França, 2005, p.19) 

Neste período começa a verificar-se também já uma concreta preocupação pela 

proposição de espaço público no interior do tecido urbano e uma inequívoca 

importância pela regulação e traçado das ruas.  

Surge também a necessidade de proceder à remodelação e a abertura de chafarizes 

para serem efectuadas as aguadas das naus
6
, sendo estas obras já acompanhadas 

por legislação e posturas municipais, que colocavam normas e disciplina nas 

construções, aparecem também os processos de estandardização. De facto é durante 

este período que a arquitectura se desdobra em construções de características 

utilitárias, onde para além das habitações que vão crescendo na raia marítima, devido 

ao incremento demográfico da cidade, encontram-se também edifícios portuários, 

alfandegários, de assistência, armazéns de múltiplas naturezas, e edifícios de um 

funcionalismo crescente. (Pereira,2006,p.3 - 4) 

No período compreendido entre o seculo dezasseis (XVI) e o século dezassete (XVII), 

referente ao reinado Filipino7 (1580-1640), o desenvolvimento urbano foi pouco 

significativo. 

No entanto, alguns acontecimentos ocorridos durante a vigência do domínio Espanhol 

demonstram um primeiro sinal da intervenção filipina na Arquitectura Portuguesa, 

nomeadamente a preocupação do novo monarca Filipe I (II Espanha) (1521-1598), 

pela imagem da cidade e dos seus espaços públicos “[…] A decisão de reformar o 

velho Paço Manuelino da Ribeira foi, cronologicamente, o primeiro sinal da intervenção 

Filipina na arquitectura Portuguesa”(Pereira,1995,p.377). 

As obras realizadas no Paço da Ribeira, no Terreiro do Paço8, em especial o torreão 

(Ilustração1) projectado por Filipe Terzi9 no ano de 1581, “[…] o elemento do torreão 

que mais admiração suscitou foi ,seguramente, a cúpula. De secção quadrada, 

                                                           
5
 Siglo d´oro - Este período foi um dos mais brilhantes da arte em Espanha, desde o renascimento do séc. 

XVI, até ao barroco do séc. XVII. 

6
 Sistema de abastecimento das naus, com água e alimentos. 

7
 Reinado filipino - Este período corresponde à dominação Espanhola, entre 1580 e 1640, na sequência 

do desaparecimento, sem herdeiros, do Rei D. Sebastião (1578). 

8
 Terreiro do Paço - Caracterizava-se por ser o local onde aconteciam os festejos, como as  procissões do 

Corpo de Deus e da Quaresma, autos de fé, touradas e o mercado. 

9
 TERZI, Filipe; (1520-1597) - Arquitecto e Engenheiro militar, italiano, foi autor de diversas obras em 

Portugal, onde se destaca o Torreão do Paço Real, em que a sua cúpula foi o que mais admiração 
suscitou na época, e a reconstrução do mosteiro de São Vicente de Fora em Lisboa, o aqueduto de São 
Sebastião em Coimbra. Foi nomeado em 1584 mestre-de-obras do Convento de Cristo em Tomar, e em 
1590 nomeado Mestre-de-obras de El Rei. 
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coroada por um lanternim octogonal e quatro torrinhas nos ângulos, é provável que 

derivasse de modelos da arquitectura francesa contemporânea “ (Pereira,1995,p.377), 

transformam o Paço Manuelino numa habitação régia que se integra rapidamente na 

imagem da cidade. ”[…] Como mais evidente sinal de uma modernidade marcada pelo 

Maneirismo10 e pelo Barroco austero”11 (França,2005,p.19). 

Os escassos recursos financeiros e a deficiente legislação relacionada com as 

questões organizativas e de protecção da construção urbana, foram os principais 

obstáculos à modernização da cidade. Ao longo de todo o Século dezassete (XVII), o 

rei D. João IV face às referidas dificuldades financeiras, impôs algumas restrições, 

embora tenha continuado a verificar-se a construção de conventos e palácios, a 

abertura de novas ruas e ampliação das existentes.  

 

Ilustração 1 - Pintura a tinta-da-china, séc. XVII, do lado esquerdo o torreão projectado por Filipe Terzi e no lado direito o Chafariz de 
Apolo- (Autoria atribuída a Francisco Zuzarte pelo Museu da Cidade, Exposição Museu da Cidade). 

                                                           
10

 Maneirismo – a palavra deriva do termo italiano, maniera, indicando um estilo pessoal de determinado 
autor, e em sua origem no séc. XVI, foi usado por Giorgio Vasari com uma conotação positiva, 
significando graça, leveza e sofisticação. Foi um estilo e um movimento artístico, que se desenvolveu na 
Europa entre 1515 e 1600, com uma revisão dos valores clássicos e naturalistas prestigiados pelo 
humanismo renascentista. 

11
 Barroco austero – caracteriza-se pelos princípios austeros e rígidos da Igreja e do poder régio, em que 

apresenta geralmente a mesma estrutura, ou seja, fachada simples, decoração contida (exceptuando o 
.altar mor), e planta rectangular. 
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A construção do Chafariz de Apolo12 (Ilustração 1) no Terreiro do Paço e uma 

preocupação demonstrada pela procura de soluções técnicas e jurídicas para a 

resolução dos problemas que se verificavam ao longo desta estrutura urbana. 

No séc. XVII a imagem de Lisboa é constituída essencialmente pelos núcleos de 

construção do período Manuelino, edifícios religiosos e os grandes conjuntos 

edificados situados na zona do Terreiro do Paço, como o edifício da Misericórdia, o 

Celeiro Público, a Casa de Ceuta e da Índia e o Paço Real. Para ocidente e zona limite 

da cidade, implantava-se a Igreja e o Mosteiro dos Jerónimos, bem como a Torre de 

Belém que fechava a linha de urbanização ribeirinha. 

Ilustração 2 – Imagem da Planta de Lisboa,1826-1831 (Fava,2010).  

No que se refere ao período compreendido entre o século dezassete (XVII) e o século 

dezoito (XVIII), que corresponde ao reinado de D. Pedro II (1683-1706), após o fim da 

Guerra da Restauração, as obras efectuadas pelo poder régio, demonstram a 

determinação e o interesse pelos empreendimentos reais e públicos. Nesta época 

constata-se uma ideia assente no objectivo de modernizar a cidade e promover o seu 

desenvolvimento, consentâneo com a realidade europeia. 

                                                           
12

 Chafariz de Apolo – Este chafariz estava implantado na Praça chamada de Terreiro do Paço, a sua 
construção iniciou-se em 1652 e terminou em 1655 sendo destruído pelo terramoto de1755. Possuía esta 
designação por estar encimado pela figura deste Deus, era abastecido pela mina situada a poente do 
Arco da Conceição, segundo Vieira da Silva em (Chafarizes Monumentais e interessantes de Lisboa 
Desaparecida, vol. III). 
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Neste âmbito foram executadas diversas obras de fortificação, bem como a abertura e 

regularização de ruas e de espaços públicos, surgem também um conjunto de 

preocupações com a limpeza da cidade, a iluminação pública e o estabelecimento de 

normas para a regularização das construções. Neste período retomam-se e reforçam-

se os estudos e a discussão de um conjunto de propostas para a construção do 

Aqueduto das Águas Livres, com o objectivo de solucionar em definitivo o problema de 

abastecimento regular e constante de água à cidade de Lisboa e suprir a constante 

falta deste líquido essencial ao homem “[…] O senado camarário preocupa-se também 

com dois aspectos fundamentais : a beleza citadina ao nível arquitectónico e regular 

dos edifícios, e a utilidade pública ao nível da sua função e localização urbana” 

(Murteira, 1999, p.99).  

No século dezoito (XVIII), durante a vigência do reinado de D. João V (1706-1750), 

constata-se o interesse do poder régio de transformar a cidade de Lisboa num 

organismo único e coerente. Com este objectivo estipulado procura-se suprimir as 

necessidades básicas com que a cidade se confrontava, como sejam a limpeza 

urbana, a circulação de pessoas e veículos nas ruas, o abastecimento de água potável 

à população e a definição de regras e princípios orientadores para o consequente 

ordenamento urbano. 

O monarca D. João V obteve os meios necessários13,tendo aproveitado a diversidade 

de ideias e instrumentos ao dispor da arquitectura e da intervenção urbana, para 

enquadrar Lisboa como uma das principais capitais europeias. Para atingir este 

objectivo construiu e modificou o tecido urbano da cidade para que se tornasse mais 

eficaz, construindo diversos equipamentos urbanos, estimulando os conhecimentos 

dos arquitectos e engenheiros militares, que as escolas14 formavam com rigor e cuja 

praxis profissional se desenvolve e aprofunda na execução das mais significativas 

obras joaninas como são o Aqueduto das Águas Livres e o Convento de Mafra15. 

                                                           
13

 Os meios necessários obtidos pelo Monarca D. João V, foram a riqueza do ouro e diamantes vindos do 
Brasil, e a paz garantida em 1713 que o libertava da política Austríaca e lhe abriu o caminho da França 
(França,2005,p.23).  

14
 A Casa do risco das Reais Obras Públicas criada em 1756,substituiu a Aula do Paço da Ribeira. 

(Calado,Ferrão,ULFBA,p.1108). 

15
 Convento de mafra – Conjunto arquitectónico do período Barroco, composto pelo Palácio, Convento, 

Basílica e a Tapada. Foi mandado construir pelo Rei D. João V no século dezoito (VXIII), em cumprimento 
de um voto para obter sucessão do seu casamento com D. Maria Ana de Áustria ou a cura da doença de 
que sofria. 
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A arquitectura contava em Portugal com uma tradição de ensino, que remontava ao 
século XVI no plano da Arquitectura civil, e ao século XVII no que respeita à 
Arquitectura militar. A aula do Risco do Paço da Ribeira fundada por Filipe I em 1594, 
terá iniciado uma formação baseada na tratadística que foi claramente reforçada 
aquando da reconstrução de Lisboa, onde a tradição da engenharia militar através de 
figuras como a de Manuel da Maia se terá mesmo sobreposto à da arquitectura civil. 

A nossa engenharia militar, cujo ensino se iniciou no contexto das guerras da 
Restauração, em 1647, com a criação da Aula de Fortificações e Arquitectura Militar na 
Ribeira das Naus […] deu provas sobejas na construção do Aqueduto das Águas Livres 
que resistiu ao teste do grande sismo de 1755. 

Depois do terramoto, foi então criada a Casa do Risco das Reais Obras Públicas que 
substituiu a Aula do Paço da Ribeira, dirigida por Eugénio dos Santos até 1760 e 
posteriormente por Carlos Mardel, Reinaldo Manuel dos Santos e Manuel Caetano, o 
último dos Arquitectos Pombalinos. (Calado, Ferrão, ULFBA, p.1108). 

No período de vigência do seu reinado uns dos principais objectivos para marcar este 

período implicava a mudança da imagem da cidade, através de uma reforma urbana 

que comtemplava uma vontade de expansão do tecido urbano existente, através da 

implantação de edifícios representativos em zonas a poente. Nesta época assiste-se 

também a que a cidade de Lisboa atinja o patamar que a conduz à fixação da sede de 

patriarcado, facto que implicou a divisão da cidade em duas áreas distintas e com 

jurisdições diferentes: Lisboa Ocidental e Lisboa Oriental.16 

O levantamento da cidade foi imediatamente usado para um importante propósito a 
divisão administrativa e eclesiástica da cidade em duas. A aprovação Papal foi 
concedida através da bula em 1716.O seu texto é extremamente claro: Lisboa Oriental 
consistia na parte antiga da cidade, polarizada pela velha catedral medieval; e Lisboa 
Ocidental era onde o Palácio Real estava implantado, bem como a Capela Real, a sede 
da dignidade metropolitana e patriarcal conferida em simultâneo pelo Papa ao 
Arcebispo de Lisboa. Nesse documento Lisboa Ocidental era também designada por 
“Lisboa Nova”. Em termos urbanísticos, era esse o desejo estrutural de D. João V 
(Rossa,2002,p.95). 

Uma das construções mais emblemáticas para a capital neste período será a 

execução de todo o traçado do Aqueduto das Águas Livres. Esta obra assume-se 

como uma infra-estrutura com relevante interesse público e enorme significado 

político, uma vez que a sua construção conjugou um conjunto de esforços jurídicos e 

técnicos que se revelariam fundamentais em futuros acontecimentos e respostas 

consequentes a realizar nesta cidade. “[…] O alvará para a sua construção irá 

estabelecer normas, para resolver os problemas dos direitos dos proprietários dos 

terrenos, por onde o Aqueduto iria passar ”. (Murteira,1999,p.102). 

                                                           
16

 Rei D. João V em 1717 dividiu a cidade em duas, cabendo à velha Sé o papel agregador da cidade 

antiga (Oriental), e à capela Real então promovida a Patriarcal, a função de centro espiritual da cidade 
nova (Ocidental), (Rossa,2000,p.74).  
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2.1. ESPAÇOS PÚBLICOS 

A investigação subjacente ao presente subcapítulo enquadra a reflexão sumária sobre 

o valor do espaço público ao longo da história na cidade. A configuração do vazio 

urbano enquanto acto consciente revela na sua matriz um espaço acessível, de uso 

comum e que pertence a todos, destinado à convivência entre os cidadãos num 

ambiente organizado de comércio, lazer e diversão, ”[…] A ideia de espaço público 

está estreitamente ligada à realidade da cidade, aos valores da cidadania e ao 

horizonte da civilização” (Innerarity17, 2006, p.107).  

É também objectivo do presente subcapítulo a compreensão ou o contributo e 

influência que os elementos tectónicos associados à arquitectura da água, neste caso 

o Aqueduto das Águas Livres, as respectivas Mães de água nas nascentes, os 

Reservatórios, Galerias e Chafarizes geraram na configuração ou reconfiguração dos 

espaços do tecido urbano onde se inseriram, particularmente nas partes de cidade que 

atravessam e constroem em Lisboa. 

De um modo genérico, é possível inferir que o conjunto formado pelo edificado18 e os 

espaços públicos, constroem a imagem real dos espaços urbanos citadinos. No 

contexto urbano os espaço públicos podem apresentar diversas formas geométricas e 

funções, sendo tradicionalmente um lugar de encontro e socialização, de lazer, 

diversão, comércio, e de circulação de pessoas e veículos.“[…] o espaço público é a 

cidade, é o espaço principal do urbanismo, da cultura urbana e da cidadania, definindo 

a qualidade da própria cidade, uma vez que é indicador da qualidade de vida da 

população e da qualidade da cidadania dos seus habitantes”.(Borja,192001,p.32) 

Estes espaços podem ser caracterizados, numa primeira instância, pela sua 

localização ao longo do território urbano; em segundo pela respectiva configuração 

formal e espacial sendo possível verificar a existência de espaços cujo desenho 

revelam níveis de maior ou menor abertura ou na diversidade de encerramento, em 

                                                           
17

 INNERATY, Daniel; (Bilbau,1959) é doutor em Filosofia e professor de História da Filosofia na 
Universidade de Zaragoza. Foi bolseiro da Fundação Humboldt e aprofundou a sua formação académica 
na Alemanha, Suíça e Itália. Colabora habitualmente nas páginas de opinião da imprensa espanhola e 
nas revistas da especialidade. É autor de Praxis e Intersubjectividad, Dialéctica de la modernidade, 
Libertad como pasión, Hegel y el Romanticismo. Publicou os livros A filosofia como uma das Belas Artes, 
A transformação da Política e a Sociedade Invisível. 

18
 Elementos arquitectónicos construídos pelo Homem na cidade, por exemplo edifício. 

19
 BORJA, Jordi – Nasceu em 1941, Espanhol, conceituado geógrafo e urbanista, autor do livro L`Espai 

Públic: Ciutat i Ciutadania (2001), professor na Universidade aberta da Catalunha. 
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terceiro pela sua função e consequentes utilizações, sendo esta trilogia essencial na 

estruturação e organização da cidade. 

Os espaços livres públicos, são o palco da vida urbana, e é nele que são realizadas 
diversas actividades: circulação, comércio, lazer, contacto com a natureza, 
socialização, experimentação da vida urbana ou apenas a observação de como a vida 
nesse espaço acontece. São essas manifestações que determinam o uso e as formas 
de apropriação dos espaços públicos e consequentemente da cidade. (Lynch,

20
1991) 

No âmbito da referida trilogia que constitui o espaço público: a localização, a sua 

configuração formal e espacial e a função e utilização, interessa-nos efectuar uma 

leitura dos espaços que foram considerados mais relevantes, e nos quais as infra-

estruturas da arquitectura da água se localizam e funcionam como espaços de 

circulação, lazer, contacto com a natureza e como suporte para as actividade 

comerciais. 

A história do espaço público na cidade inicia-se na época clássica, ou seja, na 

civilização antiga do Egipto, mas na elaboração desta investigação optámos por 

considerar e balizar a abordagem na civilização grega, porque foi a primeira da 

Antiguidade Clássica e com uma expressão e influência muito relevante no 

pensamento civilizacional posterior na Europa. 

Para a civilização grega o termo Ágora21 configurava o espaço público livre, o local 

eleito para o exercício da cidadania e representava o espirito colectivo da população. 

Este espaço tinha como características principais, o facto de se encontrar envolvido na 

sua periferia por diversas edificações, ou por um conjunto de pórticos abertos ao 

público onde os feirantes (mercadores) comercializavam os seus produtos. “[…] A 

Ágora (Ilustração 3) era a Praça pública e ficava localizada na parte baixa da cidade, 

onde se realizava o mercado. Era ladeada por edifícios relacionados com a vida 

política e, por isso, local de encontro” (Pinto22,2006,p.140).  

                                                           
20

 LYNCH, Kevin - Foi um reputado urbanista e escritor Norte- Americano (1918-1984), que nasceu na 

cidade de Chicago, cuja vasta obra incidiu em especial na forma como as pessoas entendem o espaço, a 
arquitectura e os diferentes ambientes urbanos, com livros intitulados: “The image of the city “ (1960) e 
“What time is this place” (1972). 

21
 Ágora – Definição Grega para o espaço público, local onde se exercia a cidadania. 

22
 PINTO, Ana Lídia – Licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 

Professora do Ensino Secundário, é co-autora de manuais escolares no âmbito da História e de obras de 
divulgação geral. 
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Ilustração 3- Ágora grega. (Degreas,2010) 

A civilização romana definia o espaço público com o Fórum23, constituindo esta 

estrutura o local no qual estabeleciam-se relações sociais, comerciais e religiosas. 

Este espaço caracterizava -se por possuir uma implantação centralizada e se 

encontrar envolvido na sua periferia por imponentes edifícios públicos, como o pórtico 

ou Stoa24 e o tribunal, que representavam o poder e a monumentalidade do estado 

romano “[…] Fórum, (Ilustração 4) nome dado pelos Romanos à Praça principal da 

cidade, o centro político, económico e social da mesma”.(Pinto,2006,p.200) 

As discussões ao nível político, na sociedade romana, decorriam, essencialmente 

interior dos edifícios e não no exterior das suas praças. A praça era o local onde se 

desenvolviam as relações sociais entre os cidadãos, e também as actividades 

comerciais e religiosas, e funcionava o mercado que servia toda a comunidade. “[…] A 

persistência do “Forum”  na estrutura urbana, como largos ou praças medievais, 
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 Fórum - Definição Romana para o espaço público, local onde ocorriam as relações sociais, as 

actividades comerciais, religiosas, e o mercado da comunidade. 

24
 Stoa- é um elemento arquitectónico muito utilizado na Grécia antiga, e que consistia num espaço 

coberto, formado por um corredor ou pórtico que era utilizado para o uso público. 
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parece ter sido outro contributo urbanístico romano com caracter sistemático” 

(Fernando25, 1991, p.19). 

 
Ilustração 4 - Fórum romano. (Degreas,2010) 

Com o fim do império romano surge um período na Europa que se designou de época 

Medieval26 ,durante o qual emergem novos valores e crenças. As invasões bárbaras 

desorganizam a estrutura das urbes romanas, que entram em declínio pelo 

enfraquecimento da economia mercantil, dando lugar a uma nova economia baseada 

no sistema agrário. Esta nova realidade de insegurança e medo,conduz as populações 

a procurarem  protecção nas imediações das igrejas e palácios, facto que fundamenta  

a instauração de um sistema de hierarquia feudal na estrutura base destas 

sociedades. 

As cidades voltam a incorporar no seu tecido edifícios pertencentes ao poder religioso. 

O clero torna-se a base fundamental no combate à insegurança das populações, o que 

conduz à fixação das igrejas episcopais que irão ser as responsáveis pela divisão do 

território. 

                                                           
25

 FERNANDO, José Manuel – Arquitecto nasceu em 1953, licenciado pela Escola Superior de Belas 

Artes de Lisboa em 1977, Doutorado em 1993, Professor catedrático (2010) em História da Arquitectura e 
do Urbanismo da Faculdade de Arquitectura de Lisboa. 

26
 Época medieval - também designada por idade média, é um período da História da Europa entre os 

Séculos cinco (V) e quinze (XV), que se inicia com a queda do império Romano do ocidente e termina na 
transição para a Idade Moderna.  
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A sociedade medieval hierarquizada pela Nobreza, Clero e Burguesia reflete este 

sistema social e político ao nível da configuração da malha urbana da cidade. O tecido 

urbano  concentra-se em torno do edifício do poder, usualmente a Igreja, revelando as 

dinâmicas que se estabelecem ao longo do espaço público. 

As ruas são desenvolvidas com o objectivo de estabelecer ligação a uma Praça, e as 

zonas fronteiras à Igreja passam a ser espaços reservados a diversos eventos na 

cidade, e responder aos fluxos de fiéis que ali ocorrem em volume significativo. 

Esta romaria quotidiana justificava os imponentes espaços fronteiros aos edifícios  

religiosos, e que muitas vezes eram aproveitados para outras funções como para o 

mercado e as celebrações27. “[…] As Praças medievais dividem-se geralmente na 

Praça do Mercado e na Praça da Igreja” (Lamas,2000,p.154). 

Estas novas realidades implicam que o centro se torne o lugar mais procurado e,por 

isso, mais denso a nível construído. A cidade medieval vai sofrendo constantes 

alterações na sua imagem e vivência pública, os edifícios e o espaço público 

hierarquizam-se segundo este último,o elo para conferir protagonismo aos edifícios 

que o conformam volumétricamente. 

No renascimento e no barroco as actividades comerciais  a nível mundial originam 

modificações no espaço urbano, passando este  a concentrar–se nas zonas ribeirinhas 

junto dos Portos,  o que transfere a criação de grandes praças Públicas para as 

margens dos rios. 

Nesta época instauram-se as monarquias absolutistas em que  o Rei demonstra o seu 

poder através da  organização da malha urbana da cidade. O desenho do espaço  e 

imagem da cidade são elaboradas pela primeira vez sem estarem ligados a valores 

religiosos, apoiando – se, segundo Gonçalves28 em três pontos : na linha recta, na 

perspectiva monumental e no programa. Neste âmbito passa  a existir uma reflexão 

sobre o espaço antes da sua construção, procura-se o ordenamento da malha urbana 

através da definição do espaço público que começa a ser o protagonista. As cidades 

são objecto de planos impositivos e globais, rasgando- se extensos eixos que 
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 Celebração – Refere-se a festas públicas como touradas, e a celebrações religiosas como autos de fé e 

procissões. 

28
 GONÇALVES, Jorge Manuel – Professor no Instituto Superior Técnico- Departamento de Engenharia 

Civil, Arquitectura e Georecursos, autor do Livro – Os espaços públicos na reconfiguração física e social 
da Cidade. 
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convergem para os espaços monumentalizados, nos quais se evoca o poder Real, 

estando as praças implantadas em momentos urbanos específicos. 

O espaço público, principalmente as praças, são geradoras de forma urbana, a este 

propósito, Lamas refere : 

A Praça adquire valor funcional e político- social, e também o máximo valor simbólico e 
artístico. É a Praça o elemento básico da energia e criatividade do desenho urbano da 
arquitectura. A Praça é também cenário, espaço embelezado, manifestação de vontade 
política e de prestígio. As praças podiam ser delimitadas por edifícios públicos, por 
igrejas ou edifícios religiosos, por filas de habitações ou palácios (Lamas, 2000, p.176). 

Em simultâneo com a implantação da Praça e da Avenida surge uma nova tipologia de 

espaço público, o Jardim. 

A revolução industrial e o pensar da cidade moderna,tem início no século dezoito 

(XVIII), o processo produtivo sofre evolução graças à invenção da máquina a vapor e   

potencia o emprego nas grandes cidades, promovendo o êxodo rural. 

Esta situação conduz ao aumento demográfico nas cidades, tendo como 

consequência a construção de bairros periféricos para residência dos operários. 

A cidade é caótica,escura e poluída, sem espaços de  salubridade  e melhores  

condições de vida das classes operárias, este  crescimento da cidade motiva o 

aparecimento de propostas de caractér higienista e reformista “[…] São também estas 

urbanizações e a situação social e sanitária da população que motivam o pensamento 

urbanístico e higienista no século vinte(XX)”(Lamas,2000,p.208). 

No ínicio do século vinte (XX) com a crescente globalização, o crescimento das 

cidades  não abranda, surgem novas carências de habitação e infraestruturas de 

apoio. Após o final da primeira guerra mundial, a construção de habitação e a relação 

com as novas infraestruturas será o principal  problema, assim como a salubridade , 

higiene,segurança e a qualidade de vida das populações. 

Neste século reformulam–se novas ideias e experiências que implicam o abandono 

dos conceitos tradicionais de Quarteirão,Rua e Praça, substituídos pelas ideias de 

construção em torre, bloco e em banda, e também o zonamento rígido das funções29  

na cidade. 

                                                           
29

 Por zonamento das funções entendia-se a concepção urbana por sistemas independentes – circulação, 
habitação, equipamento, trabalho e recreio (Lamas,2000,p.303) 
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A necessidade de fornecer casas a todos em condições de higiene e salubridade e 
permitindo diferentes standards de vida constituem um dos maiores problemas a 
enfrentar. O urbanismo moderno é de início um urbanismo habitacional, quer pela 
importância do alojamento e da área habitacional quer porque estes temas conduzirão 
até à invenção de novas tipologias construtivas: o bloco, a torre, o conjunto 
(Lamas,2000,p.300). 

Os ideais urbanísticos,do movimento moderno, e o espaço público tiveram a sua 

expressão máxima no manifesto realizado na conferência internacional de Arquitectura 

moderna IV (CIAM IV) em 1933, onde foi redigida a carta de atenas, explorados a 

partir do final da Segunda Guerra Mundial, e definindo o estabelecimento do 

Movimento Moderno  nas politicas urbaníticas europeias. 

O manifesto considerava ser necessário  abolir o modelo de cidade desenvolvido, 

aumentando as áreas verdes, equipamentos, promover a separação de usos dividindo 

a cidade em quatro zonas distintas :habitação, lazer, trabalho e circulação. Tendo 

como orientações específicas a habitação colectiva em altura,  por forma a resolver 

problemas de densidade construtiva e aproveitar os espaços livres envolventes para 

zonas públicas livres e arborizadas30. 

No pós guerra surgem  roturas no urbanismo moderno, no seio do próprio movimento, 

pelo que nas últimas ediçoes do CIAM, irão aparecer novas ideias sobre a cidade. 

Neste sentido a cidade evolui despertando o interesse pela salvaguarda dos centros 

históricos e do seu património para a vida comtemporânea “[…] O interesse e 

valorização da cidade antiga vai-se impondo paralelamente com o alargamento do 

conceito de património cultural, arquitectónico e urbanístico” (Lamas,2000,421). 

Na década de setenta as crises energéticas e petrolíferas marcam o fim do 

crescimento económico e vão condicionar os programas urbanísticos, o que conduz ao 

interresse pela requalificação dos espaços públicos no interior da cidade. “[…] Pela 

diminuição do crescimento,grandes conjuntos e cidades novas são questionadas […] 

desde logo os grandes temas do planeamento deslocarse-ão do escalão regional para 

o escalão do bairro e do lugar “(Lamas, 2000, p.417). 

2.2. TIPOS DE ESPAÇOS PÚBLICOS 

                                                           
30

 O bairro de Alvalade (1945), representa um exemplo equilibrado entre a cidade tradicional e os 
princípios da urbanística moderna, como organização distributiva das funções e dos equipamentos, a 
hierarquização viária, a desprivatização do solo, a libertação do interior dos quarteirões para espaço 
colectivo, as zonas livres e arborizadas (Lamas,2000,p.284). 
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O enquadramento histórico da evolução de alguns exemplos de espaço público 

proposta no subcapítulo anterior, implica proceder ao estudo deste tema classificando-

o por tipologias e pelo ambiente31urbano onde estão inseridos. 

Um estudo de morfologia urbana ocupa-se da divisão do meio urbano em partes 

(elementos morfológicos) e da articulação destes entre si e com o conjunto que 

definem – os lugares que constituem o espaço urbano. O que remete de imediato para 

a necessidade de identificação e clarificação dos elementos morfológicos, quer em 

ordem à leitura ou análise do espaço quer em ordem à sua concepção ou produção 

(Lamas,2000,p.38). 

No caso da presente dissertação os diversos espaços públicos definidos pelo 

Aqueduto em Lisboa caracterizam-se pela sua localização na morfologia urbana32da 

cidade, a função a que se destinam, e o modo de utilização. 

É tarefa da geografia humana estudar as estruturas da cidade em conexão com a 
forma do lugar em que estas se manifestam; trata-se, por conseguinte, de um estudo 
sociológico em termos de localização. Mas para proceder à análise do lugar é 
necessário estabelecer à priori os limites entre os quais este é definido. Tricart 
estabelece assim três ordens ou três escalas diferentes: 

- A escala da Rua, que compreende as construções e os espaços não construídos que 
a circundam; 

- A escala do bairro, que é constituído por um conjunto de quarteirões com 
características comuns; 

- A escala da cidade inteira, considerada como um conjunto de bairros. 

O princípio que torna relacionáveis, e homogéneas, estas escalas, é o conteúdo social 
que elas apresentam (Rossi,2001,p.61). 

No presente estudo considera-se relevante abordar e enquadrar morfologicamente 

estes elementos morfológicos em espaços de: circulação, lazer ou diversão, visita, 

cultura, contemplação ou observação. 

No quadro seguinte estão representados, segundo Pedro Brandão33, as várias 

tipologias de espaços públicos organizadas em áreas distintas e com funções 

diversas. 

                                                           
31

 Por ambiente entende-se a localização do espaço público no território urbano, a sua configuração 
formal e espacial. 

32
 Morfologia urbana – Segundo José M. Ressano Garcia Lamas no seu livro “Morfologia Urbana e 

Desenho da Cidade”, é o estudo dos aspectos exteriores do meio urbano e as suas relações recíprocas, 
definindo e explicando a paisagem urbana e a sua estrutura. O conhecimento do meio urbano implica 
necessariamente a existência de instrumentos de leitura que permitam organizar e estruturar os 
elementos apreendidos, e uma relação objecto – observador. (Lamas,2010,p.37). 

33
 Pedro Brandão- (Lisboa, 1950), Arquitecto licenciado pela ESBAL em 1977, e doutorado pela 

Universidade de Barcelona em 2005 em Espaço Público e Regeneração Urbana. Possui vários livros e 



O Aqueduto das Águas Livres e o espaço público 

 

João António Ferreira da Silva  44 

 

  

Ilustração 5 - Imagem do quadro representando diversas tipologias e funções diversas (Brandão,2011,p.35) 

Relativamente ao espaço de circulação estão incluídos nesta categoria a Rua, a Praça 

e o Largo (Ilustração 6), por serem elementos fundamentais na ligação e na 

articulação da malha urbana de cada cidade e também caracterizadores da estrutura 

morfológica. 

                                                                                                                                                                          
colectâneas publicados. A sua tese de doutoramento está publicada numa adaptação em dois volumes 
com os títulos A cidade entre desenhos e O arquitecto e outras imperfeições, editado por Livros Horizonte 
(2006). As publicações UB publicam, também em 2011, A Imagem da cidade: estratégias de identidade e 
comunicação. Presentemente é professor auxiliar do Mestrado Integrado em Arquitectura do Instituto 
Superior Técnico, e professor visitante da Universidade de Barcelona. 
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Ilustração 6 - Chafariz no Largo do Rato, e Rua da Escola Politécnica. (Ilustração nossa,2014) 

Outro elemento morfológico da forma urbana considerado para a investigação são 

espaços públicos construídos para o lazer (Ilustração 7) ou para diversão, que se 

implantam no interior do tecido da cidade, nos quais é possível incluir os jardins, 

praças e os largos. Estes espaços distribuídos na malha urbana da cidade, são 

fundamentais porque desenvolvem e melhoram as condições ambientais e 

proporcionam o convívio e o bem-estar entre a população. 

 
Ilustração 7 - Espaço público no jardim das Amoreiras, e na envolvente ao Reservatório das Amoreiras (Ilustração nossa, 2014). 

Na caracterização desta tipologia é possível inferir que os espaços públicos de lazer 

são aqueles que proporcionam o descanso e a interacção entre sujeitos, como os 

jardins e pequenas zonas verdes desenham no meio urbano. Os espaços de diversão 
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são todos onde se desenvolvem diversas manifestações culturais (musicais, teatrais 

ou outras),em que as pessoas podem interagir entre si. 

Fundamentais para este trabalho são todo o tipo de espaços públicos que podem ser 

usufruídos no trajecto definido pela infra-estrutura da Água em estudo e que 

presentemente são objecto de propostas para voltarem a ser reutilizados com novas 

funções na cidade como seja o próprio conjunto constituído pelo Aqueduto34das Águas 

Livres, os seus Reservatórios35 de Água, das Amoreiras e da Patriarcal, as Galerias36 

de Distribuição e os Chafarizes37 distribuídos no interior da cidade. 

Um facto urbano determinado unicamente por uma função, não é fruível para além da 
razão daquela função. Na realidade, continuamos a fruir elementos cuja função de há 
muito se perdeu; o valor destes factos reside unicamente na sua forma. A sua forma 
participa intimamente na forma geral da cidade, é, por assim dizer, uma invariante; 
muitas vezes, estes factos estão profundamente ligados aos elementos constitutivos, 
aos fundamentos da cidade, e estes reencontram-se nos monumentos. (Rossi, 
2001,p.79). 

Para uma leitura esclarecedora dos diferentes tipos de espaço que cada um deles 

proporciona e configura optou-se por sistematizar a sua categorização por espaços no 

interior da referida infra-estrutura da água e espaços gerados, na génese ou 

posteriormente, no exterior do seu percurso urbano. 

Também estou disposto a admitir que reconhecer apenas aos monumentos uma 
efectiva intencionalidade estética, a ponto de os colocar como elementos fixos da 
estrutura urbana, possa ser uma simplificação; é indubitável que, admitindo 
precisamente a hipótese da cidade como manufacto e como obra de arte na sua 
totalidade, se possa encontrar tanta legitimidade de expressão numa casa de habitação 
ou em qualquer obra menor como num monumento […] pretendo apenas afirmar que o 
processo dinâmico da cidade tende mais para a evolução do que para a conservação e 
que, na evolução, os monumentosse conservam e representam factos propulsores do 
mesmo desenvolvimento. (Rossi, 2001,p.79). 

Caracterizando os espaços no interior das infra-estruturas é possível defini-los como 

momentos em que o visitante pode aceder a determinadas áreas ou espaço para 

visita, contemplação ou observação, embora por vezes com algumas restrições, uma 

                                                           
34

 Aqueduto – infra-estrutura arquitectónica em canal ou galeria, arcadas ou plataformas, subterrânea ou 

à superfície, construído com a finalidade de transportar água de um local para outro. 

35
 Reservatório – infra- estrutura arquitectónica que serve para armazenagem e distribuição de água  

36
 Galeria - infra-estrutura arquitectónica, normalmente subterrânea, que efectua a distribuição de água 

aos elementos de abastecimento distribuídos pela cidade, chafarizes e fontes. (Pinto,1972,p.22) 

37
 Chafariz - infra-estrutura arquitectónica que efectua o abastecimento de água à população, e que se 

localiza num espaço público. 
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vez que são locais que, ainda hoje e em algumas situações, podem encontrar-se em 

actividade. 

Ilustração 8 - Espaço interior do reservatório das Amoreiras (Ilustração nossa,2014). 

Nesta tipologia incluem-se os espaços no interior dos reservatórios de Água das 

Amoreiras (Ilustração 8), do Reservatório da Patriarcal e as Galerias de Transporte e 

Distribuição de Água.  

Na caracterização dos espaços urbanos construídos no exterior e na envolvente das 

infra-estruturas, estão incluídos os espaços em que o visitante pode aceder e usufruir 

livremente. Neste caso foram considerados cinco espaços públicos relevantes para o 

trabalho, os quais serão objecto de um estudo aprofundado nos capítulos seguintes. 

O espaço exterior envolvente às Mães de Água Velha e Mãe de Água Nova e local do 

início do Aqueduto das Águas Livres, localizado no vale de Carenque em Belas, 

concelho de Sintra (Ilustração 9). 
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Ilustração 9 - Espaço envolvente ao Aqueduto, no Vale de Carenque Belas-Sintra (Ilustração nossa,2015). 

O espaço conformado por um pequeno jardim implantado na encosta de Campolide, 

local de chegada do Aqueduto das Águas Livres `a cidade. Neste espaço da travessia 

do Aqueduto sobre o Vale de Alcântara efectuando também a ligação pedonal entre as 

duas encostas através dos passeios laterais do Aqueduto chamados dos arcos38. 

(Ilustração 10). 

Ilustração 10 - Espaço de chegada do Aqueduto e entrada na cidade, em Campolide (vale de alcântara) (Ilustração nossa,2015). 

 

                                                           
38

 Passeio dos Arcos - designava-se passeio ou estrada dos arcos, porque se desenvolvia lateralmente ao 
aqueduto efectuando a ligação pedonal entre as duas colinas, Serafina no lado poente e Campolide no 
lado nascente, ou seja a ligação entre o meio rural e a cidade. 
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O espaço formado pelo jardim das Amoreiras localizado na envolvente do 

Reservatório de Água das Amoreiras no Largo do Rato em Lisboa (Ilustração11) 

 
Ilustração 11 - Espaço público no Jardim das Amoreiras. (Ilustração nossa,2014) 

 

O espaço designado por Jardim do Príncipe Real (Ilustração 12), localizado sobre e na 

envolvente do Reservatório da Patriarcal, no Príncipe Real em Lisboa. 

 
Ilustração 12 - Espaço público no Jardim do Príncipe Real. (Ilustração nossa,2014) 

 



O Aqueduto das Águas Livres e o espaço público 

 

João António Ferreira da Silva  50 

 

Os espaços onde se implantam os Chafarizes ou Fontes, (ilustração 13), distribuídos 

pela cidade, em Ruas, Praças, Largos e Jardins Públicos.  

 
Ilustração 13 - Espaço público com uma pequena fonte, num pequeno Largo no interior de edifícios (Ilustração nossa,2014). 

 

Como conclusão deste subcapítulo, é possível aferir que todas estas tipologias de 

espaços públicos são essenciais e vitais para a cidade, porque a organizam, efectuam 

a interligação entre o ambiente construído e o ambiente natural, funcionando como o 

palco da vida urbana. “[…] são essas manifestações que determinam o uso e as 

formas de apropriação dos espaços públicos, e conserquentemente da cidade”. 

(Lynch, 1991) 

2.3. ESPAÇOS PÚBLICOS E A SUA UTILIZAÇÃO E FUNÇÃO 

Neste subcapítulo, aborda-se o estudo dos espaços públicos descritos no subcapítulo 

anterior mas na vertente do seu uso e função, podendo diferenciar-se entre si 

dependendo da sua localização no tecido urbano39, do seu ambiente, e também se é 

no interior das infra-estruturas ou no seu exterior. 

 

                                                           
39

 Tecido urbano- Segundo Carlos Dias Coelho, Arquitecto, doutorado em Urbanismo pela Faculdade de 

Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, faz hoje parte dos conceitos utilizados em urbanismo, 
sendo particularmente recorrente na análise da cidade existente. A utilização desta expressão por 
Muratori, Panerai e outros autores, conferiu-lhe um estatuto que obrigou à sua integração nos próprios 
dicionários de urbanismo. 



O Aqueduto das Águas Livres e o espaço público 

 

João António Ferreira da Silva  51 

 

O conceito de tecido urbano exprime a realidade da cidade construída, matéria com 
existência real e temporal, que inclui indissociavelmente o espaço e o edificado, o 
público e o privado, isto é, as ruas, as parcelas, os edifícios, as infra-estruturas, etc. 
isto é, toda a cidade física (Coelho, 2013, p.14). 

Como primeiro elemento morfológico na cidade estão incluídos a Rua, a Praça e o 

Largo, elementos de articulação e ligação do tecido urbano da cidade (Ilustração 14), 

com uma utilização de circulação e passeio de pessoas e veículos. “[…] As pessoas 

observam a cidade à medida que nela se deslocam e os outros elementos organizam-

se e relacionam-se ao longo destas vias” (Lynch,2008,p.52). 

Ilustração 14 - Rua Escola Politécnica ao Rato, com o edifício da Fábrica das Sedas. (Ilustração nossa,2014) 

No que concerne a este tipo de espaço público, a Rua configura-se em termos de 

tecido urbano como o elemento principal da estrutura da cidade, porque é nele que se 

efectua todo o movimento, passeio e circulação de pessoas e veículos, funcionando 

também como elemento de articulação, ligação e permanência. A rua é geradora de 

toda a estrutura urbana da cidade sendo a sua representante “[…] A rua é o elemento 

por onde o observador se dirige para um determinado ponto, sendo também o 

elemento  principal na imagem da cidade, e onde o observador tem a oportunidade de 

a absorver e entender” (Lynch,2008,p.52). 

Outro elemento morfológico na cidade é o Jardim público (Ilustração 15), que funciona 

como um momento singular no tecido urbano proporcionando momentos de lazer ou 

de diversão, e que no tecido urbano funciona como zona de descompressão da 

cidade. 
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Finalmente, não poderei deixar de referir a árvore e o espaço verde, desde a alameda 
ao jardim e ao parque, como elementos de composição da cidade. A evolução e o 
requinte no modo de viver introduzirão a árvore na cidade, proporcionando a invenção 
de novos tipos espaciais: o recinto arborizado, o parque, o jardim, o passeio e a 
alameda, como espaços de recreio e novas práticas sociais (Lamas, 2010, p.194) 

 
Ilustração 15 - Espaço onde se localiza o Chafariz, no Jardim de S. Pedro de Alcântara ao Bairro Alto, e toda a zona envolvente 
(Ilustração nossa,2014). 

Este elemento caracteriza-se por constituir um espaço muito importante para a cidade 

e o bem-estar da sua população, proporcionando um ambiente saudável e agradável 

no interior da cidade. Nesta tipologia podemos inserir também algumas Praças e 

Largos, estes elementos distribuídos pelo ambiente urbano constituem momentos no 

desenho urbano que contribuem para a valorização da qualidade de vida e vivência 

urbana, reforçam a fixação, socialização e o convívio entre os seus utilizadores.  

Consideramos também outro elemento morfológico que se constitui no trajecto 

definido pelas infra-estruturas da água, ou seja o Aqueduto das Águas Livres e os 

elementos directamente associados, como reservatórios, galerias e chafarizes. Estes 

espaços públicos de visita, cultura, contemplação ou observação podem 

presentemente ser usufruídos no interior ou no exterior destas infra-estruturas. 

A importância dos chafarizes das Águas Livres revela-se também pela instalação 
seriada de uma tipologia de equipamentos / mobiliário urbano pela primeira vez em 
Lisboa. Muito mais que componentes ao nível da estética urbana, tal facto denota a 
vigência efectiva de uma ideologia perseguindo ideais como o bem – estar dos povos e 
o do serviço público, declarados de forma explícita nas inscrições laudatórias do arco 
triunfal (Rossa,1998,p.85). 
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Na caracterização destes espaços com uma utilização no interior das infra-estruturas 

podemos inferir os que se localizam no Aqueduto (Ilustração 16); nas Galerias, e nos 

Reservatórios de Água. 

 
Ilustração 16 - Espaço no interior do Aqueduto ou na galeria, utilizado para uma exposição de fotografia. (Ilustração nossa,2014) 

 

Estes espaços constituídos no interior de um conjunto de monumentos e edifícios 

construídos entre os séculos XVIII e XIX, são administrados pelo Museu da Água que 

pertence à Empresa Pública das Águas de Lisboa (E.P.A.L). 

Este Museu tem como função a preservação destes símbolos da arquitectura da água, 

a conservação de todo o património existente e a sua divulgação à comunidade 

escolar e ao público em geral. […] A cidade não é nem só estrutura, nem só espírito, 

mas sim uma realidade que abarca ambos os componentes, o ser físico e o ser moral, 

conjugados numa realidade superior: o ser histórico. (Goitia,1989,p.33). 

Na caracterização destes espaços com uma utilização no exterior, pode-se inferir as 

Praças, Largos (Ilustração 18), e os Jardins que se implantam na envolvente das infra-

estruturas como o Aqueduto, reservatórios, galerias e chafarizes e que na cidade 

funcionam num ambiente de lazer, contemplação ou observação. “[…] Assim, a 

recuperação da praça como conceito e matéria não foi mais que um processo de 
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revitalização física e social do espaço, valorizando o uso, o enquadramento do seu 

edificado, as pessoas e a sua história” (Silva40, 2013, p.92) 

 
Ilustração 17 - Espaço público no Largo onde se encontra implantado o Chafariz de Dentro, em Alfama. (Ilustração nossa,2014). 

Outra actividade do Museu da Água é a promoção e a divulgação de diversas 

actividades relacionadas com o tema da água, efectuando visitas guiadas, temáticas, 

de estudo, e de caracter geral aos diversos monumentos e edifícios e aos espaços 

públicos onde se localizam os chafarizes, promovendo também nestes espaços 

diversas actividades culturais, exposições, teatro, música. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40

 Silva, José Miguel- Arquitecto; Mestre em Reabilitação da Arquitectura e Núcleos Urbanos pela 
Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa; Doutorando em Urbanismo com o tema de 
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urbano”; bolseiro de investigação no grupo FORMA URBIS Lab. 
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3. GÉNESE E HISTÓRIA DO AQUEDUTO DAS ÁGUAS LIVRES 

 

Ilustração 18 - Aqueduto das Águas Livres, na travessia sobre o Vale de Alcântara, onde se podem visualizar as quintas Românticas 
existentes na época, e a ribeira de Alcântara. (Caseiro,1999, p.15) 

 

A cidade de Lisboa debateu-se desde longa data com dois grandes problemas em 

termos do fornecimento de água à capital. O primeiro consistia na insuficiência de 

água potável para consumo público, situação que se prolongou durante vários séculos 

e por vários reinados. Apenas a zona mais antiga da cidade, localizada no lado 

Oriental, era servida de água para consumo proveniente das nascentes que existiam 

nas encostas de Alfama. 

O outro problema com que se confrontava com alguma frequência a Cidade era os 

incêndios que na sua propagação devastavam as habitações e os edifícios públicos. 

O Aqueduto das Águas Livres afigura-se, à época, como a resposta na procura de 

colmatar a falta de água potável com condições para o uso doméstico na cidade de 

Lisboa, representando uma clara melhoria das condições de segurança e higiene, e 

inevitavelmente de uma nova imagem da cidade.  

3.1. ÁGUA E GÉNESE DO AQUEDUTO 

A água potável é um elemento fundamental para a vida humana, as estruturas 

construídas para o transporte e armazenamento deste líquido são elementos que 
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marcam a imagem de algumas cidades, condicionando ou potenciando a sua 

organização morfológica. 

A água foi desde sempre protagonista na história da cidade de Lisboa. Esta presença, 

visível e invisível, ficou a dever-se ao facto de até determinado momento constituir um 

bem raro e insuficiente no abastecimento à população, como também porque uma das 

suas margens é contígua ao rio Tejo, cuja presença teve um papel fundador na 

génese e implicou o consequente crescimento da cidade ao longo dos vários tempos 

históricos “[…] A grande capital dos descobrimentos, porta dos caminhos do mar, 

ironicamente não tinha água para atender à sede da população e muito menos para 

apagar incêndios, embora nascida junto de um dos mais belos estuários que se 

conhecem (Caseiro, 1999, p.21). 

Neste estudo a investigação procura compreender a localização, construção e a 

evolução dos sistemas de abastecimento de água a Lisboa e a respectiva importância 

no processo de transformação desta cidade. Numa perspectiva complementar 

procura-se revelar o respectivo contributo, como elementos estruturantes na 

reorganização dos espaços públicos no interior da cidade, e também no 

estabelecimento de relações entre eles e com as próprias populações. (Ilustração 19). 

 
Ilustração 19 – Lago no jardim de S. Pedro de Alcântara. (Ilustração nossa,2014). 

Como referido, a cidade de Lisboa debateu-se durante vários séculos e por vários 

reinados com problemas directamente relacionados com a insuficiência de água. A 

cidade, dispunha de escassos recursos de água potável, que se confinavam às 

nascentes nas encostas de Alfama, localizadas na zona oriental da cidade mais 
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concretamente nas colinas do Castelo de S. Jorge, e também de alguns poços e 

cisternas que recolhiam e armazenavam as águas pluviais. 

Embora a Idade Média não trouxesse consigo hábitos de normais de higiene, as 
carências de água potável em Lisboa acentuavam-se dia após dia. A cidade crescia, 
ganhava estatuto de grande urbe, mas a população alimentava as suas necessidades 
nas mesmas fontes de sempre. Alguns poços e cisternas na colina do Castelo, junto ao 
Tejo; o chafariz de El Rei, o dos Cavalos mais tarde chamado de Chafariz de Dentro, 
depois de construída a muralha Fernandina, e já mais tarde, depois do século XVI os 
chafarizes subsidiários – Chafariz dos Paus ou da Aguada e o Chafariz da Praia 
(Caseiro, 1999, p.22). 

Todas estas nascentes abasteciam o Chafariz de El Rei, o primeiro e o único na 

época, tendo mais tarde sido construído o Chafariz dos Cavalos também chamado de 

Dentro (Ilustração 20) em virtude deste último estar localizado no interior da Cerca 

Fernandina. 

 

Ilustração 20 - Problema de falta de água em Lisboa, com grandes filas de espera nos chafarizes. (Benoliel,1907) 

Nesta zona particular da cidade existia um grande excedente de águas provenientes 

das várias nascentes existentes. Durante o reinado de D. João II, concretamente em 

1487, este monarca ordena a execução de um conjunto de obras no chafariz de El Rei 

com o propósito de resolver as aguadas das naus. “[…] As primeiras preocupações, 

por parte dos Soberanos Portugueses, em melhorar o irregular abastecimento de água 

de Lisboa, remontam ao reinado de D. João II que, em 1487, manda fazer obras no 

chafariz De El Rei com o fim de facilitar as aguadas” (Moita, 1990, p.13). 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=8tr4iImjC5eJZM&tbnid=FCovjr5eS4DPeM:&ved=0CAUQjRw&url=http://revelarlx.cm-lisboa.pt/gca/?id=1370&ei=xZExUuqxLKSM7Qbn7YAQ&bvm=bv.52109249,d.ZGU&psig=AFQjCNFRjkzUF6LWCHNcO0rJZu3__btPcw&ust=1379066389251928
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Em 1494 este monarca decide também que sejam realizadas obras de remodelação 

no Chafariz dos Cavalos (Chafariz de Dentro), prevendo a colocação de um maior 

número de bicas para que toda a população tivesse acesso à água. Outro objectivo 

destas obras era a construção de mais dois pequenos chafarizes aproveitando os 

excedentes das águas provenientes deste chafariz “[…] nesta obra previa-se a 

construção de novas bicas naquele chafariz, onde até as moças pequenas poderiam 

recolher a água, o que parece não acontecia até então, e a construção de chafarizes 

mais pequenos subsidiários, para o que mandava recolher todas as águas que 

andavam abandonadas pela praia, ficando a rua limpa” (Moita, 1990, p.14). 

Estes excedentes foram canalizados para os dois novos chafarizes construídos junto à 

praia, tendo sido designados por Chafariz dos Paus ou das Aguadas e Chafariz da 

Praia ou Novo (Ilustração 21), onde passaram também a ser efectuadas as aguadas 

das naus que partiam rumo aos descobrimentos marítimos. “[…] É possível que estas 

obras estejam na origem dos célebres chafarizes da Praia e dos Paus ou das 

Aguadas, ambos sustentados com águas derivadas do Chafariz de Dentro” (Moita, 

1990, p.14). 

Nas imediações do Chafariz de Dentro, existia um grande excedente de água, o qual 
foi canalizado no reinado de D. Manuel ou de D. João III, para os dois novos chafarizes 
construídos sobre a praia: o chafariz dos Paus ou das Aguadas, e o chafariz da Praia 
ou Novo, sendo nestes o local onde as naus iam fazer as aguadas (Moita, 1994,p.153). 

Ilustração 21- (Da esquerda para a direita); Chafariz da Praia ou Novo (Almeida,1952);e Localização do Chafariz da Praia na rua do 

Terreiro do Trigo, fronteiro ao Largo do Chafariz de Dentro. (Silva,1987) 

Face à existência deste conjunto de nascentes, Alfama era a zona da cidade de 

Lisboa, que antes da construção do Aqueduto das Águas Livres, se debatia com 

menos problemas no que respeita à falta de água potável, razão pelo que surgiram 

vários balneários públicos que eram utilizados pela população. “ […] Na zona de 



O Aqueduto das Águas Livres e o espaço público 

 

João António Ferreira da Silva  59 

 

Alfama existiam as nascentes das alcaçarias41 que se estendiam desde Santa 

Apolónia até ao chafariz de El Rei (Caseiro, 1999, p.22). 

Estas águas possuíam fama de terem propriedades terapêuticas, pelo que na zona 

baixa da encosta de Alfama surgem diversas Alcaçarias, utilizadas para banhos 

terapêuticos. (Ilustração 22)  

Entre o Chafariz de El Rei, e o Chafariz de Dentro, e aproveitando os excedentes de 
água do Chafariz de Dentro e as águas das alcaçarias que tinham temperaturas 
diferentes, construíram-se também no local vários tanques para as lavadeiras, para a 
indústria dos curtumes, e para lavagem de lãs”. (Moita,1994,p.153) 

 

 

Ilustração 22- - Localização de chafarizes e banhos públicos (alcaçarias), na zona Alfama. (Silva,1987) 

Na zona do regueirão dos anjos, passava as águas da ribeira de arroios que iam até às 
portas de S. Vicente. Na zona do arsenal, existiam águas com características 
sulfídricas, num poço situado nas arcadas ocidentais do terreiro do paço; dentro do 
próprio arsenal existiam águas que serviam para tratamentos; no cais de Sodré; na 
zona da Boavista; e em vários poços particulares no lado sul da rua de Paulo. (Caseiro, 
1999, p.22). 

A situação sistemática de falta de água na cidade, provocava que parte da população, 

mesmo a que residia mais afastada, recorresse a estes chafarizes para se abastecer. 
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 Alcaçarias- Loja ou bazar, e que devido ao facto de existirem águas quentes e sulfúreas nesta zona da 

cidade foram aproveitadas param os banhos termais, e também para lavagem de lãs e curtimento de 
peles. (Moita, 1994, p.153) 
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Durante o dia e a noite formavam-se filas intermináveis de pessoas, que por vezes 

originavam discussões, brigas e até mortes (Ilustração 23). 

Este problema era tão grave que o Senado Municipal elaborou e publicou em 1551 

uma ordem escrita Municipal42, a qual estabelecia que as bicas do chafariz de El Rei 

eram segmentadas por estratos populacionais ou profissionais: 

Para pôr cobro a tais desmandos teve o Senado Municipal de publicar em 1551 a 
seguinte postura, que, quatro séculos volvidos, nos aparece como uma vigorosa tela a 
retractar os costumes da época: 

Constando ao Senado que há homens, brancos, negros, negros e mouros, que se vão 
pôr às bicas do chafariz de El Rei a vender água a quem a vai buscar, de que se 
seguem brigas, ferimentos e mortes, faz a sua postura para a repartição das ditas bicas 
pela maneira seguinte: 

Na primeira bica, indo da Ribeira para ela, encherão pretos, forros e cativos, e assim 
mulatos, índios e todos os mais cativos que forem homens. 

Logo na segunda seguinte, poderão encher os mouros das galés somente a água que 
for necessária para as suas aguadas, e, tendo cheios seus barris, ficará a dita bica 
para os negros e mulatos, conforme a declaração atrás. 

Na Terceira e quarta, que são as duas do meio, encherão nelas os homens e moços 
brancos. 

E na quinta seguinte logo, encherão as mulheres, pretas, mulatas e índias, forras e 
cativas. 

E na derradeira bica, da banda de Alfama, encherão as mulheres e moças brancas, 
conforme a declaração das bicas. (Pinto,1972, p.12). 

 
Ilustração 23 - Abastecimento de água no Chafariz de El Rei. (Benoliel,1907). 
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 Ordem escrita Municipal – É uma ordem escrita, publicada pela Câmara Municipal que obriga os 

cidadãos ao cumprimento de certos deveres de ordem pública. (Pinto, 1972, p.12). 
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O problema de falta de água para abastecimento da cidade só foi parcialmente 

solucionado com a construção do Aqueduto das Águas Livres, com origem no Vale da 

Ribeira de Carenque em Belas, Sintra, ponto a partir do qual se canalizaram as 

nascentes das águas livres. Mesmo assim não definitivamente, porque ao longo dos 

tempos foi-se constatando que os caudais não eram suficientes e houve inclusive a 

necessidade de adicionar ao Aqueduto águas provenientes de outras nascentes 

próximas. 

A obra do Aqueduto das Águas Livres, permitiu mitigar o problema do abastecimento 

de água a Lisboa e também dos arredores, através da instalação de aquedutos 

subsidiários que constituíam ramificações do aqueduto principal.  

 

Ilustração 24 – Local do Início do Aqueduto das Águas Livres, no vale de Carenque em Belas, Sintra. (Ilustração nossa,2014) 

O Aqueduto das Águas Livres, tem conforme já referido, o seu início na ribeira do Vale 

de Carenque, em Belas, concelho de Sintra. (Ilustração 24). 

Este local era também a origem onde se julga ter tido início o antigo aqueduto romano 

que se admite ter como objectivo efectuar o abastecimento de água a Olissipo43 

(Lisboa), e que deverá ter funcionado durante um século e meio. “[…] E deve trazer a 

Lisboa Água Livre que de duas léguas dela trouxeram os Romanos a ela, por condutos 

debaixo de terra subterrâneos, furando muitos montes e com muito gasto e trabalho, 

não sendo Lisboa sua;”. (Holanda,1984,p.25). 

                                                           
43

 Olissipo – Designação da cidade de Lisboa na época Romana.  
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Uma parte do aqueduto romano foi destruído para a passagem da estrada E.N. nº 250, 

mas as suas ruínas permanecem no local, sendo visível ainda hoje parte das muralhas 

com os seus contrafortes44 de contenção (Ilustração 25). A outra parte do paredão no 

outro lado do vale foi arrasada, em parte, com a finalidade de abrir passagem para a 

construção do Aqueduto das Águas Livres. 

Ao seguirmos pela estrada (E. N.nº250) que de Caneças conduz a Belas ou a Queluz, 
nos arredores de Lisboa, vemos a poucos metros do lado direito, ao quilómetro 16,423, 
uma grande e forte muralha arruinada. A muralha está separada da estrada por um 
pequeno ribeiro, por ter sido cortada de cima abaixo, precisamente sobre a margem do 
curso de água. Intrigados com o insólito paredão, amparado na parte voltada para 
jusante, por três fortes gigantes, também em ruína, fomos observá-lo de perto. 
Verificámos, então, tratar-se de uma construção romana, que não podia ser senão uma 
barragem, e construída no séc. III A.D. Ela teria servido para provocar a formação da 
conhecida albufeira de onde um aqueduto levara água a Lisboa, até à porta de S.to 
André, na Costa do Castelo (Almeida,1969,p.179). 

 
Ilustração 25 - Muralha e gigantes (contrafortes) existentes de contenção da barragem Romana, localizada no Vale de Carenque em 
Belas, Sintra (Ilustração nossa,2014) 

A muralha que ainda hoje é visível no local e se mantém em pé, apresenta na seu 

troço central o comprimento maximo de quinze metros e meio (15,5 m), embora 

tivesse um comprimento superior já que foi cortada de um lado para  se efectuar a 

construção da estrada Real que conduzia para Mafra, e do outro lado  para a 

construção do Aqueduto da Quintâ  subsidiário do Aqueduto das Águas Livres. 

Calcula-se que esta muralha tinha uma altura de cerca de oito metros,e uma  

espessura que atingia os sete metros, sendo credível que esta estrutura 

provavelmente poderia ser mais alta, embora não existam elementos que possam 

comprovar esta ilação. “[…] Tem a muralha, que ainda se mantém de pé na parte 
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 Contrafortes- Estrutura para contraventamento e contenção da muralha.  



O Aqueduto das Águas Livres e o espaço público 

 

João António Ferreira da Silva  63 

 

central, o comprimento máximo de 15,5 metros; a maior altura vai até 8 metros e a 

maior espesura 7 metros (Almeida, 1969, p.180). 

No conjunto pode a obra ser datada do séc. III D.C. A barragem fica, em linha recta, a 

cerca de 10 km de Lisboa: tal seria, se lhe acrescentarmos o trajecto dentro da cidade 

actual, até Sto. André, o comprimento do aqueduto romano desmantelado pelo tempo e 

pela incúria dos homens. Está hoje substituído por outro que segue, em boa parte, o 

trajecto antigo (Almeida, 1969, p.181). 

Os paramentos da muralha foram executados com silhares de pedra local, e talhada 

de uma maneira rude que se designava de “opus quadratum pseudoisodomón45” 

(Ilustração 26), o interior é preenchido com material designado de “opus incertum46” 

(Ilustração 26), utilizando pedras com diversas dimensões envolvidas em argamassa. 

  
Ilustração 26 – Da esquerda para a direita, Enchimento interior do paramento da muralha com Opus Incertum, e revestimento exterior 
do paramento da muralha com Opus quadratum pseudoisodomón (Almeida,1969,p.184). 

O interior do muro foi construído num material que se designa de “opus incertum” 
(Ilustração 26) e nele se usaram pedras irregulares, de tamanho variável, mais ou 
menos entre 0.18 *0.08 metros, e 0.09 *0.05 metros, ligadas por argamassa feita com 
cal parda, areia bastante fina e pedaços de cerâmica comum encarnada, não muita, e 
de dimensões mais ou menos entre 0.01 e 0.04 metros. (Almeida, 1969, p.181) 

A existência destes vestígios referentes a esta barragem assim como ao Aqueduto 

Romano, terão servido na época, entre os séculos XVI e XVIII, como argumentos para 

os defensores da ideia da necessidade de construção do Aqueduto das Águas Livres. 
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 Opus quadratum pseudoisodomón - (Ilustração 26), técnica de construção romana, e a forma mais 
antiga de construção do revestimento exterior dos paramentos. (Almeida, 1969, p.181) 

46
 Opus incertum – (Ilustração 26), Técnica de construção romana, e a forma mais antiga de construção 

do material colocado no interior dos muros. (Almeida, 1969, p.181) 
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Em 1571 (séc. XVI), Francisco de Holanda escrevia a El rei D. Sebastião, propondo a 

reconstrução do antigo Aqueduto Romano, com captação de água na barragem de 

Carenque, referindo-se: 

E Lisboa onde todos bebem água, mas não tem mais que um estreito chafariz para 
tanta gente e outro para os cavalos, […] e deve trazer a água livre que de duas léguas 
dela trouxeram os Romanos a ela, por condutos debaixo de terra, furando muitos 
montes e muito gasto e trabalho, não sendo Lisboa sua. (Caseiro, 1999, p.25) 

A albufeira da barragem Romana assinalada na planta (Ilustração 27),possuia uma 

capacidade para reter e armazenar uma cubicagem significativa,“ […] A albufeira 

marcada pelas curvas de nível, poderia armazenar, aproximadamente, 125 mil metros 

cúbicos de água (Almeida,1969,p.181). 

 
Ilustração 27 - Área provável da albufeira na ribeira de Carenque em Belas, Sintra, que poderia armazenar aproximadamente 125 mil 
m3 de Água. (Almeida, 1969,p.186) 

El Rei D. Sebastião percebeu a gravidade do problema, e com preocupação decide 

enviar uma carta ao Senado Municipal, em 1574, na qual refere que deve ser cobrado 

um imposto à população, aos mercadores e pessoas importantes da cidade, mosteiros 

e pessoas eclesiásticas, para que a obra possa ser efectuada, com a intenção de 

trazer água para o interior de Lisboa. “ […] E ganhe vossa alteza esta honra de fazer 

este beneficio a Lisboa,de restituir esta fonte de água livre, que assim se chama, a 

esta cidade que morre de sede e não lhe dão água”. (Caseiro, 1999, p.26) 
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Ilustração 28 - Ruínas da Barragem Romana ao fundo,e nos lados da ribeira os ventiladores do Aqueduto das Águas Livres 

(Ilustração nossa,2014). 

A morte do Rei D. Sebastião ainda jovem, coloca fim ao ambicionado projecto de 

efectuar o transporte de água potável para a cidade de Lisboa. No entanto o Arquitecto 

Nicolau de Frias47 ainda realizou no tempo deste monarca e no reinado de Filipe I, um 

conjunto de estudos e medições necessárias sobre o caudal das fontes das Águas 

Livres. Considera-se este arquitecto o dinamizador e proponente do encaminhamento 

das águas da nascente da Bemposta, na freguesia de Arroios, para o Chafariz do 

Rossio onde foi colocada uma estátua do Deus da Água (Neptuno), entre os anos de 

1598 e 1605. 

Frias terá sido o possível responsável pelo encaminhamento das águas da Bemposta 
para o chafariz do Rossio, também chamado chafariz de Neptuno, por na parte superior 
se encontrar colocada uma estátua do deus das águas, obra levada a cabo de 1598 a 
1605. (Caseiro,1999,p.30) 

O referido imposto tinha como objectivo obter os fundos necessários para custear as 

obras do Aqueduto das Águas Livres, tendo sido designado de Real da Água. No 

entanto o dinheiro reunido durante os reinados de D. João III e D. Sebastião, acabou 

por ser utilizado para pagar os festejos aquando da vinda do Rei D. Filipe III de 

Espanha a Lisboa. 

A construção efectiva do Aqueduto das Águas Livres só terá sido iniciada no ano de 

1732, no reinado de D. João, suportada no Despacho Régio de 12 maio de 1731. Esta 
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 FRIAS, Nicolau de – Arquitecto, foi o mestre-de-obras do Arcebispo e da cidade de Lisboa, dos Paços 

da Ribeira e Arquitecto Régio. Acompanhou o rei D. Sebastião a Alcácer Quibir como sitiador de campo, 
onde ficou prisioneiro. Distinguiu-se também como um grande especialista em engenharia hidráulica. 
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grande infra-estrutura terá terminado em 1799, embora desde 1748 que a água 

chegava ao reservatório das Amoreiras. 

Hei por bem e mando que o superintendente que nomear para a mesma obra, ordene 
logo, com toda a brevidade possível, a dita obra se faça pelas terras, fazendas, 
moinhos, casas, casais, quintas, quintaes e herdades, por onde houver de vir, ainda 
que sejam de pessoas privilegiadas, de qualquer estado, condição, qualidade e 
privilégio incorporado em direito, posto que seja de desembargadores, por quanto 
todos têm obrigação de dar passagem á dita agua, e não há privilégio algum que disto 
os escuse (Caseiro,1999, p.17) 

A construção desta grande obra, assumiu um significado especial para o Senado da 

Câmara e para o povo de Lisboa, porque ambos custearam grande parte deste 

empreendimento, e também significou o primeiro conceito de obra pública e de 

intervenção do estado no tecido urbano da cidade. 

 

 

Ilustração 29 – Planta Geral do Aqueduto das Águas Livres e dos aquedutos subsidiários, do Professor Orlando Ribeiro “ O 
Abastecimento de Água à cidade de Lisboa nos Séculos XVIII e XIX.  (Ribeiro,1978/79.p.125) 

O Aqueduto das Águas Livres era alimentado por um conjunto de aquedutos 

subsidiários (Ilustração 29) que recebiam e transportavam as águas das nascentes 

das Águas Livres, como sejam o do Caneiro, do Olival do Santíssimo, das Mouras, da 

Quintã, das Galegas, das Francesas entre outros aquedutos subsidiários “ […] O 

aqueduto chegou a ser alimentado por cinquenta e oito diversas nascentes” (Pinto, 

1972, p. 18). 

O aqueduto das Águas Livres, antes de chegar a Lisboa, alimentava diversos locais 

por onde passava, através dos chafarizes que se foram construindo, como por 
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exemplo os chafarizes de Carenque, Falagueira, Dona Maria, Porcalhota (Amadora), 

Convalescença, Damaia, Calhariz, Buraca, Benfica. 

Na cidade de Lisboa o Aqueduto das Águas Livres efectuava a distribuição de água às 

diversas zonas da cidade através de infra-estruturas designadas galerias (Ilustração 

30), que conduziam a água aos chafarizes para abastecimento das populações. “ […] 

A alimentação dessas dezenas de chafarizes implicou, como se referiu, a construção 

de numerosas galerias subterrâneas, cuja correcção de traçado e perfeição de 

acabamento ainda agora provocam admiração dos que as visitam” (Pinto, 1972, p. 22). 

 
Ilustração 30 - Interior de uma galeria (Loreto), por onde a água era distribuída para os chafarizes na cidade. (Ilustração nossa,2014) 

São quatro as galerias (Ilustração 35), Santana, Necessidades, Esperança e Loreto, 

implantadas e distribuídas pela cidade de Lisboa que efectuavam a distribuição de 

água para os respectivos chafarizes, abastecidas respectivamente pelo Aqueduto das 

Águas Livres. 

Directamente do reservatório de Água das Amoreiras desenvolvia-se um ramal 

individual cujo objectivo era o de abastecer o Chafariz do Rato que foi o primeiro a 

receber a água deste reservatório. “ […] O chafariz do Rato era abastecido por uma 

linha exclusiva que sai directamente do tanque e não da casa do registo” (Rossa, 

1998, p.87). 
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Ilustração 31 – Planta com as quatro galerias de distribuição em Lisboa, do Professor Orlando Ribeiro “ O Abastecimento de Água à 

cidade de Lisboa nos Séculos XVIII e XIX.  (Ribeiro,1978/79.p.132) 

As duas primeiras galerias desenvolvem-se directamente a partir do Aqueduto das 

Águas Livres, designando – se, respectivamente, Santana e das Necessidades“ […] 

Passada a arcaria do vale de Alcântara e ainda antes de chegar à Mãe de Água das 

Amoreiras para o lado oriental e ocidental da cidade, partem dois aquedutos 

emissários que levam a água aos chafarizes de Lisboa: o Aqueduto de Santana e o 

das Necessidades “ (Caseiro,1999, p.94). 

As outras duas galerias desenvolvem - se a partir da casa do registo48 do reservatório 

de Água das Amoreiras e são respectivamente a da Esperança e a do Loreto“ […] Já 

da casa do registo, pegada à Mãe de Água das Amoreiras, saem o Aqueduto da 

Esperança, e o Aqueduto do Loreto “ (Caseiro,1999, p.95). 

Como descrito anteriormente, na entrada do Aqueduto das Águas Livres em Lisboa 

passando o Vale de Alcântara, mais precisamente na zona do Arco Carvalhão 

localizava-se a saída das duas primeiras galerias para distribuição de água na cidade 

e que eram respectivamente, a galeria de Santana para a zona oriental e a galeria das 

Necessidades para a zona ocidental: 

- A construção da Galeria de Santana teve início em 1784, desenvolvendo-se 

directamente do Aqueduto das Águas Livres na zona do Arco do Carvalhão, em 

Campolide, terminando no Campo Santana. Possui uma extensão de quatro mil cento 
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 Casa do registo – infra-estrutura anexa ao Reservatório de água das Amoreiras, onde se efectuava a 

medição dos caudais de saída de água do Reservatório. 
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e sessenta e dois metros (4162 m), sendo a última galeria para distribuição de água a 

ser construída, e abastecia a zona oriental da cidade, mais concretamente as zonas 

de Entrecampos, S. Sebastião da Pedreira, Largo do Intendente, terminando no 

Chafariz do Campo Santana. “ […] Na Lisboa Oriental, recebiam águas da “máquina 

de pedra”49 Os chafarizes de São Sebastião da Pedreira; Cruz do Tabuado; Campo de 

Santana; São Lázaro, Intendente e Entrecampos“ (Caseiro, 1999, p.96). 

Do Chafariz do Campo Santana desenvolviam-se dois ramais, um para abastecimento 

do Colégio de Santo Antão o Novo (Hospital de S. José), e outro para o Chafariz do 

Intendente. No seu percurso estes ramais abasteciam também os Chafarizes de São 

Sebastião da Pedreira, da Cruz do Taboado, e o do Socorro. 

- A Galeria das Necessidades, foi Iniciada em 1752, e tinha como objectivo abastecer 

a zona ocidental da cidade. Desenvolvia-se também directamente do Aqueduto das 

Águas Livres na zona do Arco do Carvalhão, em Campolide, e terminava na zona das 

Necessidades no alto de Alcântara, zona da Cidade que na época era considerada um 

dos limites urbanos de Lisboa. 

Esta galeria possuía uma extensão de três mil duzentos e dezassete metros (3217 m) 

e ao longo do seu percurso abastecia os chafarizes das Necessidades, Praça de 

Armas em Alcântara, Campo de Ourique, Estrela, Das Terras junto à Av. Infante 

Santo, e por último o das Janelas Verdes em Santos. “ […] Do lado Ocidental, ficavam 

os chafarizes de Campo de Ourique; Estrela; Pau de Bandeira; Janelas Verdes; Cova 

da Moura; Necessidades e Alcântara” (Caseiro, 1999, p.96). 

Na zona das Necessidades, alto de Alcântara, esta galeria abastecia ainda um 

pequeno núcleo urbano constituído por três unidades arquitectónicas distintas, 

Convento das Necessidades, o Palácio, a Igreja, e um belo jardim romântico 

designado por Tapada das Necessidades50 (Ilustração 32). 
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 Máquina de pedra – Designação atribuída ao Aqueduto das Águas Livres. (Caseiro,1999,p.96). 

50
 Tapada das Necessidades – Conjunto Arquitectónico em que os seus elementos, Igreja, Palácio e 

Convento de Nossa Senhora das Necessidades se encontram integrados num belo jardim. Foi autor deste 
projecto o Arquitecto Custódio Vieira na qualidade de primeiro Arquitecto da Casa das Obras e Paços 
Reais sendo o único contributo efectivo do Rei D. João V para o urbanismo da cidade de Lisboa. 
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Ilustração 32 - Planta geral da Tapada das Necessidades, Convento , Palacio e Igreja. (Gatn,2014). 

Trata-se de um conjunto notável, tanto sob o ponto de vista arquitectónico como sob o 
ponto de vista urbanístico – único contributo efectivo de D. João V para o urbanismo da 
capital – extraordinariamente bem integrado na paisagem e onde são nítidas as 
influências italianas e as alusões (directas) à Roma barroca (Moita, 1994, p.273). 

No que concerne às outras duas galerias a da Esperança e a do Loreto, cujo 

desenvolvimento se efectua directamente da casa do registo do reservatório Mãe de 

Água das Amoreiras, garantindo a distribuição de água para a zona central da cidade. 

- A galeria da Esperança, iniciada em 1752, possuía uma extensão de mil 

quatrocentos e vinte e cinco metros (1425 m).Em termos de trajecto iniciava-se 

directamente da casa do registo do reservatório das Amoreiras, seguia pela Rua de 

São Bento, abastecendo os chafarizes do Arco de São Bento (entretanto 

desaparecido), da Esperança localizado na Av. D. Carlos I, e da Praça das Flores. 

Existia no seu percurso uma derivação que abastecia o chafariz da Boavista (cais do 

Tojo). 

- A galeria do Loreto, iniciada em 1746, possuía uma extensão de dois mil novecentos 

e noventa e oito metros (2998 m). Esta galeria constituiu o primeiro troço a ser 

construído, iniciando-se também directamente na casa do registo do reservatório das 

Amoreiras.  
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O seu trajecto apontava no sentido do Jardim de São Pedro de Alcântara, local para 

onde estava previsto a construção de um chafariz (Ilustração 33) e um segundo 

reservatório de água, projecto que ainda foi iniciado mas não chegou a ser concluído 

por dois motivos, o terramoto destruiu parcialmente a construção, e houve também 

problemas com os canos de repuxo51 para elevação das águas. 

Mas em São Pedro de Alcântara foi projectado, e começou a ser construído o mais 
monumental chafariz de todo o sistema-uma grande torre hexagonal, de dois pisos, 
coroada por um remate bolboso, figurando no centro de uma plataforma, a “Praça 
nova”, suportada pela monumental muralha ainda hoje existente, que servia também 
como reservatório e deveria permitir a passagem das águas para a parte oriental da 
cidade, um projecto que ficou sem execução. O próprio chafariz nunca chegou a ser 
terminado, pois o terramoto destruiu parcialmente a construção e alguns problemas 
com os “canos de repuxo” necessários para a elevação das águas impossibilitaram a 
obra. (Moita, 1994, p.308).  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 33 – Da esquerda para a direita; Alçado e planta do chafariz de São Pedro de 
Alcântara (Pereira,2013,p.168). 

O percurso desta galeria terminava no Largo de São Carlos em frente ao teatro, local 

onde partiam dois ramais um para a zona da Cotovia para abastecer o chafariz da 

Praça da Alegria (desaparecido),e o outro para abastecer o chafariz do Largo do 

Carmo, de São Paulo, do Loreto, e de São Pedro de Alcântara. 

Na linha do centro da cidade (Bairro Alto), ficavam os chafarizes do Rato; Cotovia 
(Praça da Alegria); Passeio Público; Monte Olivete; Praça das Flores; Rua do Século; 
São Pedro de Alcântara (neste local, estava projectada a construção de um chafariz 
monumental, só se conhecendo, no entanto, uma pequena bica);Largo do Carmo; 
Loreto; São Paulo; Arco de São Mamede; São Bento, Esperança e Cais do Tojo 
(Caseiro, 1999, p.96). 
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 Canos de repuxo - Dispositivos chamados sifões, em que a técnica utilizada era o transporte da água 
em canalizações fechadas utilizando o princípio dos vasos comunicantes que permitiam a circulação sob 
pressão, e eram necessários para a elevação das águas. (Moita,1994,p.308). 
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A água transportada pelo Aqueduto das Águas Livres destinava-se essencialmente à 

cidade de Lisboa, tendo como finalidade abastecer a população através dos chafarizes 

que se implantavam por vários espaços públicos distribuídos pela cidade. 

No entanto uma parte do caudal transportado ao longo de todo o seu percurso 

destinava-se também a abastecer directamente alguns serviços públicos e edifícios 

particulares, através de derivações das galerias de distribuição“ […] Só uma parte 

mínima do caudal que o Aqueduto trazia à cidade era recebida directamente por 

alguns serviços públicos e por raríssimos edifícios particulares, através de derivações 

tiradas das galerias de alimentação” (Pinto,1972, p.22). 

Apesar de maior abundância de água potável na cidade fornecida pelo Aqueduto das 

Águas Livres, a população continuou a ter que se deslocar frequentemente aos 

chafarizes para se abastecer da água que necessitava para o dia-a-dia. 

Com o passar do tempo, o consequente crescimento demográfico e a melhoria dos 

níveis mínimos de higiene da população, o problema da escassez de água começou 

novamente a surgir e a originar conflitos entre a população “ […] à medida que crescia 

o número de habitantes e que melhoravam os hábitos de higiene, a abundância de 

água ia-se esbatendo e os velhos problemas reapareciam com renovada virulência” 

(Pinto, 1972, p.22). 

O problema das deslocações frequentes aos chafarizes, e com a intenção de evitar 

conflitos, os habitantes com melhores condições económicas recorriam às companhias 

de aguadeiros compostas maioritariamente por cidadãos galegos, que com os seus 

coloridos potes entregavam água nas suas residências “[…] Proliferavam as 

companhias de aguadeiros52, compostas em grande parte por galegos, que, com os 

seus curiosos pregões53 e a típica indumentária54 enchiam a cidade de pitoresco, os 

potes caseiros, de água, e as algibeiras próprias, de dinheiro55” (Pinto, 1972, p.22). 
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 Aguadeiros - Grupo profissional que distribuía a água na cidade aos residentes. 

53
 Pregões – Palavras com que se anuncia publicamente alguma coisa, em voz alta. 

54
 Indumentária – Roupas características da profissão de aguadeiro na cidade de Lisboa. 

55
 Nos seus dados e estudos, para o projecto de Abastecimento de Águas e sua Distribuição em Lisboa, o 

engenheiro Francês Pedro. José. Pezerat, funcionário da Câmara Municipal de Lisboa referia que 
importava em mais de 300 contos de réis a quantia total que em cada ano os aguadeiros levavam de 
Lisboa. (Pinto,1972,p.22). 
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Ilustração 34 - Imagem do Aguadeiro e do Pote usado para a distribuição de água na cidade. (Museu da Água,2014). 

Os aguadeiros (Ilustração 34) formaram, nessa época, um agrupamento estruturante e  

relevante no funcionamento da cidade de Lisboa, não só pela circunstância de 

distribuírem água aos habitantes, mas também com a responsabilidade de 

participarem no combate aos incêndios que ocorriam com muita frequência na cidade, 

facto pelo qual, eram obrigados a ter sempre na sua residência durante a noite, um 

barril cheio de água, para que, caso fosse necessário fazer o combate ao incêndio 

“[…] Os aguadeiros constituíram um grupo profissional de grande importância na 

cidade, não só pela função que desempenhavam de vender água, mas ainda pela 

articulação entre o pelouro das águas e o Serviço de Incêndios” (Caseiro, 1999, p.113) 

No princípio do séc. XIX, o sistema de fornecimento de água através do Aqueduto das 

Águas Livres, continua a ser incapaz de resolver em definitivo o problema de falta de 

água para abastecer a cidade de Lisboa. 

Esta situação tornava necessário aumentar o caudal de água para o abastecimento 

eficaz da cidade, e também para melhorar as condições de fornecimento às 

habitações, e não sendo o Município capaz de resolver o problema, começaram a 

aparecer diversas propostas de particulares com soluções para resolver o problema. 

Em 1823, Francisco Sodré solicitou ao Rei que que lhe concedesse a exclusividade do 

fornecimento de água com maior abundância, incluindo na proposta um sistema de 
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extinção de incêndios mais eficaz, no entanto este pedido não foi deferido“ […] a 

primeira parece ter sido a de Francisco Sodré, que em Outubro de 1823, dirigiu ao Rei 

um requerimento para que lhe fosse concedido o privilégio exclusivo da venda de água 

pelo espaço de vinte anos” (Pinto, 1972, p.24). 

Anos mais tarde surge uma nova proposta apresentada pelo general António Bacon, 

representante de uma empresa que se comprometia a fornecer um caudal ilimitado de 

água por intermédio de canalizações que se desenvolviam até às habitações, e 

também alimentar as bombas para combate aos incêndios na cidade. Incluía também 

na respectiva proposta a limpeza das ruas, terminar com os despejos directamente 

das janelas para a rua, efectuar a manutenção e a conservação de todas as infra-

estruturas, aquedutos, reservatórios, galerias, chafarizes, fontes, existentes ou a 

construir “ […] Em Novembro de 1845, surge nova proposta, esta apresentada à 

Rainha pelo general António Bacon” (Pinto, 1972, p.24). 

Estas propostas foram de grande envergadura e relevância para a época, embora 

revelassem deficiências nos cálculos e nos planos concretos, pelo que não foram 

objecto de aprovação pelas autoridades competentes. 

As pretensões e propostas de António Bacon foram consideradas de tal modo 
gigantescas que pareceram não poderem abranger em obra o que ele prometia em 
palavras; e, à falta de planos concretos, de contratos articulados, de cálculos 
minuciosos, entendeu-se que a proposta global apresentada não estava 
suficientemente definida e era sobretudo orientada pelo interesse particular do seu 
signatário, pelo que não merecia aprovação. (Pinto, 1972, p.25).  

Em 1846 aparece uma nova proposta, apresentada à rainha D. Maria II, pelo 

procurador Luís Scossa56, comprometendo-se a abastecer todas as habitações com as 

quantidades de água que fossem necessárias.  

Esta proposta para resolução do abastecimento de água comportava o mesmo preço 

que os aguadeiros cobravam, e incluía ainda distribuição de água suficiente em todas 

as ruas para combate aos incêndios, comprometia-se inclusive com a conclusão do 

Aqueduto de Carnaxide e efectuar a sua ligação ao Aqueduto das Águas Livres“ […] 

Não obteve esta proposta a concordância do governo, que também não considerou 

dignas de interesse várias outras que lhe foram submetidas” (Pinto, 1972, p.26). 

Outras propostas foram surgindo com o tempo mas também estas não obtiveram 

despachos favoráveis. Entre elas surge a de Francisco Martins em 1847, baseada 
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 SCOSSA, Luís – Procurador da Firma Júlio Leacok & Cª. (Pinto,1972,p.26) 
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num estudo do engenheiro camarário Pedro José Pezerat57, cuja ideia nuclear 

consistia na utilização de máquinas a vapor que elevavam as águas devidamente 

tratadas da Ribeira de Alcântara, e de outras nascentes locais.  

Esta proposta na época foi considerada inovadora pelo facto de pela primeira vez, ser 

proposto o tratamento de águas para consumo público, e também da elevação de 

água a cotas inferiores às dos reservatórios de abastecimento“ […] Ambas coisas que 

já tinham sido experimentadas, com êxito, em Paris e em Londres” (Pinto, 1972, p.26). 

O engenheiro Pezerat chega a Portugal em 1840, tendo desempenhado importantes 

funções na Camara Municipal de Lisboa. Durante este período foi autor de diversos 

projectos inovadores, práticos e eficazes, que procuravam definir uma resposta rápida 

face à falta de água que continuava ciclicamente a verificar-se em Lisboa. Nas 

memórias técnicas que escreveu, desenvolveu vários projectos com a intenção de 

optimizar os recursos existentes entre os quais, as águas das nascentes de Alfama e 

as águas do Aqueduto das Águas Livres. 

Para as águas das nascentes de Alfama propôs a construção de um sistema de 

recolha e armazenagem das águas que se perdiam no Tejo, sendo estas elevadas por 

um conjunto de máquinas a vapor para o reservatório situado em Santa Luzia, junto ao 

castelo. 

No que concerne às águas altas do Aqueduto, propunha a construção de uma grande 

estrutura (barragem) no vale de Carenque, Sítio do Salto Grande em Belas, Sintra. 

Nesta barragem, (Ilustração 35) no fundo muito semelhante à barragem romana 

existente neste local pretendia efectuar o armazenamento da água das nascentes da 

Quintã, nas encostas do vale de Carenque “ […] A barragem de Olisipo, situada no 

vale de Carenque e cujas ruínas ainda hoje são visíveis, represava as águas da ribeira 

de Carenque e de diversas nascentes próximas” (Caseiro, 1999, p.28). 
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 PEZERAT, Pedro José - (1801), Arquitecto e Engenheiro Francês, começou como colaborador da 

Câmara Municipal de Lisboa em 1841 e em 1852 foi contratado como Engenheiro da Câmara, onde 
inicialmente se ocupou dos projectos relacionados com o abastecimento de água à cidade, bem como 
outros projectos urbanísticos e arquitectónicos. Elaborou entre outros, o projecto para os banhos de São 
Paulo em 1850, actual sede da Ordem dos Arquitectos, o novo Matadouro Municipal em 1852, e em 1861 
projectou a remodelação do Hospital Termal Rainha Dona Leonor nas Caldas da Rainha. Em 1853 foi 
contratado como Professor de desenho da Escola Politécnica de Lisboa. (Pinto,1972,p.26) 
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Ilustração 35 - Planta do Projecto de Pézerat (construção da estrutura para a armazenagem de água), para as conservas  
de água no Vale de Carenque ( Caseiro,1999, p.117). 

No entanto todos estes projectos são ultrapassados face ao aparecimento da primeira 

Companhia privada de Água de Abastecimento em Lisboa e no País “ […] Assim, em 

28 de Janeiro de 1856 foi publicado o decreto que adjudicava o abastecimento de 

água à companhia vencedora, a Companhia da Empresa das Águas de Lisboa” 

(Caseiro, 1999, p.116). 

Esta companhia para desenvolver o programa de obras estabelecido, contratou o 

engenheiro francês Charles Louis Mary58, que pertencia ao serviço das águas do Rio 

Sena em Paris. Nos projectos apresentados por este engenheiro estavam 

preconizadas novas captações de água, reservatórios, e inclusive a construção de 

novos aquedutos subsidiários. 

Dos projectos deste engenheiro, em matéria de captação de novas águas, ressalta a 
construção de mais alguns aquedutos subsidiários do sistema das Águas Livres, os 
aquedutos da Mata, em Belas, e da Buraca ou das Francesas, este último para 
conduzir a Lisboa as águas de Carnaxide (Caseiro, 1999, p.117). 

No entanto a Companhia das Águas, não conseguiu transportar a quantidade de água 

necessária para abastecer a cidade de Lisboa, mas conseguiu concretizar um 
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 MARY, Charles Louis – Engenheiro Francês, inspector de Pontes e calçadas que pertencia ao serviço 

das águas do Rio Sena em Paris, que era considerado o mais reputado especialista Europeu no tema do 
abastecimento de água às cidades. 
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importante objectivo que foi o abastecimento de água domiciliário por intermédio de 

uma rede canalizada. 

O projecto do Engenheiro Louis Mary, desenvolveu um novo sistema estruturante para 

a distribuição de água à cidade de Lisboa, pelo que para a sua concretização foi 

necessário articular três zonas topograficamente distintas “ […] Nos projectos do 

engenheiro Mary, e que introduziu uma inovação na filosofia de distribuição de água 

na Cidade, que passou a estar dividida em zonas altimétricas nessa época, 3 zonas: 

baixa, média e alta” (Caseiro, 1999, p.118). 

Para o prosseguimento deste projecto era necessário que a água potável fosse 

distribuída sobre pressão, e conduzida através de canalizações de ferro fundido. Com 

o objectivo de conseguir concretizar esta condição o Engenheiro Louis Mary elaborou 

um projecto que previa a construção de uma rede de reservatórios que funcionariam 

como reserva de água, e também como câmaras de perda de carga. 

Esta rede de reservatórios era formada pelos Reservatório do Arco, Reservatório da 

Patriarcal, Reservatório de Pombal, e Reservatório de Nossa Senhora da Graça 

(Verónica). 

O reservatório do Arco foi implantado nas imediações do Jardim das Amoreiras, 

próximo do Largo do Rato. Este era abastecido directamente pelo Aqueduto das 

Águas Livres através de uma galeria, destinada a efectuar o abastecimento à zona 

média da cidade“ […] No lado ocidental, estabeleceu Mary o reservatório do Arco para 

a zona média” (Caseiro, 1999, p.119). 

O Reservatório da Patriarcal foi construído com a finalidade de fornecer água à zona 

baixa da cidade, sendo abastecido por uma canalização em ferro instalada no interior 

da galeria do Loreto que recebia a água directamente da Mãe de Água das Amoreiras“ 

[…] o reservatório da Patriarcal para a zona baixa” (Caseiro, 1999, p.119). 

No abastecimento da zona alta da cidade a água tinha que ser elevada para uma cota 

mais alta que a cota de implantação da Mãe de Água das Amoreiras, pelo que para 

resolver esta condicionante foi instalado, no interior do Aqueduto das águas Livres, um 

sifão na zona da Porcalhota59 (Amadora), e a partir deste ponto abastecia-se o 

reservatório do Pombal. 
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 Porcalhota – Designação atribuída na época à zona da Amadora (Caseiro,1999,p.92). 
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Este reservatório abastecia toda a zona alta desde Campolide até à Estrela e Rua 

Buenos Aires“ […] o sifão da Porcalhota que, tomando água na Porcalhota, atingia o 

Reservatório do Pombal, o reservatório de abastecimento da zona alta” (Caseiro, 

1999, p.120). 

No lado oriental foi reaproveitada a cisterna da Igreja da Penha de França, que recebia 

também a água através do referido sifão da Porcalhota, aproveitando o antigo 

Aqueduto do Campo Santana. Esta cisterna distribuía água para a zona alta da cidade 

compreendida entre a Graça e o Castelo de São Jorge. 

Esta cisterna tinha também a função de abastecer outro reservatório chamado de, 

nossa Senhora da Graça, na Verónica“ […] Da penha de França, a água chegava 

ainda a uma outra cisterna, ao reservatório de Nossa Senhora da Graça, na Verónica” 

(Caseiro, 1999, p.120). 

A Companhia das Águas no entanto não conseguiu resolver integralmente o problema 

de captação e fornecimento de água necessário à Cidade de Lisboa, pelo que o 

Governo cessa o contrato de concessão, tendo encarregado o engenheiro Joaquim 

Nunes de Aguiar de prosseguir os trabalhos referentes ao abastecimento de água à 

cidade.“ […] Como a companhia não tivesse conseguido fornecer a quantidade de 

água que se tinha proposto, em 1864, o governo decidiu unilateralmente pôr fim à 

concessão” (Caseiro, 1999, p.120). 

Este engenheiro entretanto desenvolveu um projecto que consistia entre outros, no 

aumento do volume de água potável para abastecimento da cidade, sendo a captação 

efectuada na abundante nascente do rio Alviela (ilustração 36), no concelho de 

Alcanena. 

Ilustração 36 - Imagem da Nascente de água no rio Alviela (Carsoscópio,
60

,2015). 
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 Carsoscópio – Designação do centro de Ciência viva do Alviela, sito na Praia Fluvial dos Olhos de água 

do Alviela. 
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Este projecto definia também uma ideia, considerada inovadora à época, na 

distribuição de água na cidade, a qual consistia em efectuar o abastecimento de água 

potável por intermédio de um conjunto de galerias subterrâneas colocadas nas ruas, 

onde também seriam instaladas infra-estruturas, de outros concessionários. 

No que diz respeito à distribuição de águas na cidade, Aguiar defendia a construção de 
galerias nas ruas mais largas, galerias de fácil acesso, onde ficariam colocadas as 
canalizações de águas, gás e esgotos, à semelhança.do que vira em Madrid e do que 
se praticava na moderna cidade de Paris, de Haussman (Caseiro, 1999, p.121). 

Neste projecto pretendia-se também desenvolver um novo conceito baseado no 

abastecimento de água potável ao domicílio, terminando com o abastecimento por 

intermédio dos chafarizes distribuídos pela cidade, os quais seriam transformados em 

fontes ornamentais e novos espaços públicos   

Em 1868 é estabelecido um novo contrato com a 2ª Companhia das Águas de Lisboa 

(CAL). O Engenheiro Joaquim Nunes Aguiar ingressa no quadro de funcionários desta 

companhia continuando a desenvolver o projecto de captação de águas no rio Alviela. 

Os trabalhos de construção do Aqueduto do Alviela (Ilustração 37) com uma extensão 

de cento e catorze quilómetros (114 km) são iniciados em 1871 e concluídos em 1880, 

ano em que é inaugurada a Estação Elevatória a vapor dos Barbadinhos61, e os canais 

das galerias do Aqueduto, são abundantemente abastecidas pelas águas oriundas das 

nascentes do rio Alviela, “ […] A água irá invadir, a partir de 1880 – ano da 

inauguração da Estação Elevatória a vapor dos Barbadinhos, actual sede do Museu da 

Água da EPAL – os antigos canais de distribuição das águas do Aqueduto” (Caseiro, 

1999, p.122).  
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 Estação Elevatória a vapor dos Barbadinhos - Local onde funciona a actual sede do Museu da Água da 

EPAL, em Lisboa. A sua função era a de elevar as águas do rio Alviela para os reservatórios da Verónica 
e do Arco que se encontram a uma cota superior.  
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Ilustração 37- Imagem do Aqueduto do Rio Alviela (Inácio, 2011,p.44). 

Do reservatório dos Barbadinhos a água era bombeada por intermédio de quatro 

poderosas máquinas a vapor (Ilustração 38) para os reservatórios localizados nos 

pontos mais altos da cidade, nomeadamente os Reservatórios da Verónica (Nossa 

Senhora da Graça) e do Arco (Amoreiras), onde era depois distribuída pela cidade. 

Com o novo Aqueduto do Alviela a cidade de Lisboa aumentou o volume diário de 

água para consumo, o que foi determinante para o desenvolvimento da rede de 

distribuição e de abastecimento de água domiciliário. 

   
Ilustração 38 - Da esquerda para a direita, Máquinas a vapor para bombear a água, e corredor de acesso no interior do Reservatório 

dos Barbadinhos em Lisboa. (Ilustração nossa, 2014) 
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No final do séc. XIX, face ao desenvolvimento da cidade foram construídos dois novos 

reservatórios de Água um localizado em Campo de Ourique, e um outro em Belém 

(São Jerónimo). 

O reservatório de Campo de Ourique possuía uma dupla função de receber as águas 

do Aqueduto do rio Alviela e também do Aqueduto das Águas Livres, e tinha como 

objectivo efectuar o abastecimento de água à zona alta da cidade, e simultâneamente 

abastecer o novo reservatório de São Jerónimo em Belém.“ […] Nos finais do século 

XIX um novo reservatório irá ser construído, o reservatório de Campo de Ourique” 

(Caseiro, 1999, p.122). 

O Aqueduto das Águas Livres ainda funciona e resiste durante algum tempo, ao 

impacto das águas captadas no rio Alviela, mas, com o tempo as suas águas deixam 

de ser aproveitadas em virtude das nascentes que o abasteciam terem começado a 

ficar contaminadas. 

Para tentar resolver o problema durante mais algum tempo da qualidade da água 

fornecida pelo Aqueduto das Águas Livres, optou-se por efectuar a construção de 

duas estações de tratamento uma na Amadora com um sistema de floculação62 e 

filtragem63, e outra na Buraca com sistema de cloragem64. 

Com a inauguração da segunda fase do sistema Tejo, o Aqueduto das Águas Livres 

deixa praticamente de contribuir para o abastecimento de água a Lisboa em 1968, 

embora no seu interior e em parte do seu percurso ainda hoje exista uma conduta de 

água colocada para suprir o abastecimento da cidade da Amadora. 

Este grande Rio de Pedra65 ainda forneceu este líquido precioso em volumes 

reduzidos até ao ano de 1974, a partir do qual se transformou num grande monumento 

da arquitectura da água na cidade de Lisboa. A sua presença física e construída bem 

como a sua imagem perduram no tempo como memória e referência do passado. 
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 Floculação – Processo que permite a aglomeração das pequenas partículas em flocos bem definidos, 

para que possam decantar-se. (Brito,2010,p.20). 

63
 Filtragem – Método utilizado para separação sólido – líquido num sistema de tratamento de água, com 

o objectivo de remover sólidos suspensos e flocos resultantes do processo de floculação. 
(Brito,2010,p.73). 

64
 Cloragem – É o método mais vulgar para desinfectar água, devido ao efeito residual permanecer até 

depois de ter sido efectuada (Grundfos,1998,p.57). 

65
 Rio de Pedra - Designação atribuída ao Aqueduto das Águas Livres (Vieira,2010,p.15). 
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A partir de então o Aqueduto passou a ser apenas monumento, memória do passado, à 

guarda da Empresa Portuguesa das Águas Livres, que hoje continua responsável pela 

missão de abastecer Lisboa e os concelhos limítrofes (actualmente a EPAL abastece 

25 municípios) com o precioso líquido que é a água potável (Caseiro,1999,p.124). 

3.2. PROJECTO E GÉNESE DO AQUEDUTO 

A cidade de Lisboa continuava a debater-se com o problema do agravamento da falta 

de água potável na cidade, pelo que o Senado da Câmara de Lisboa procurou resolver 

e solucionar definitivamente este problema sendo que, em 1619, possuía uma verba 

para a execução de obras no valor de seiscentos mil cruzados. 

Entretanto realiza-se a esperada viagem de Filipe III a Portugal, tendo chegado a 

Lisboa no dia 29 de Junho de 1619. É aqui recebido com uma pompa inusitada, em 

cuja despesa é gasto grande parte do imposto do real de água (segundo Marinho de 

Azevedo, 600 000 cruzados). (Moita,199, p.21). 

O monarca Filipe III de Espanha66 após uma visita ao local onde surgia a nascente das 

Águas Livres no Vale de Carenque em Belas, no concelho de Sintra, decide de 

imediato encarregar o arquitecto Espanhol Leonardo Torreano67, para efectuar o 

necessário estudo de modo a transportar a água da nascente das Águas Livres para a 

cidade de Lisboa. 

O arquitecto Leonardo Torreano depois de desenvolver e efectuar o estudo, 

apresentou ao Rei Filipe III quatro soluções possíveis para resolver o problema da 

falta de água na cidade de Lisboa,“ […] O engenheiro Espanhol propõe quatro 

caminhos possíveis para se conduzir as águas de Belas para Lisboa” (Moita, 1990, 

p.22).  

As três primeiras soluções tinham percursos e custos diferentes, tendo em comum o 

facto do traçado do Aqueduto terminar Estrada de Benfica. 
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 Filipe II de Portugal (III de Espanha), Rei de Portugal entre 1598 e 1621. Sucedeu a seu pai, Filipe I. 

Não respeitou o compromisso daquele relativamente à governação de Portugal, nomeando cinco 
ministros castelhanos para o Conselho de Portugal e funcionários espanhóis para o controlo da Fazenda 
e da Casa da Índia. Várias aplicações de impostos extraordinários e a continuação das pilhagens de 
Ingleses, Franceses e Holandeses nas colónias Portuguesas provocaram uma cada vez maior agitação 
no País contra a ocupação Filipina.(Moreira,Pedrosa,1993,p.80).  

67
 TORREANO, Leonardo (1559-1629), Arquitecto italiano e engenheiro militar, foi nomeado em 1594 

engenheiro mor do reino de Portugal, considerava a captação das águas livres entre as obras prioritárias 
a executar em Lisboa, pelo que para o efeito foi imposto o real da água, começando a efectuar medições 
nas nascentes das águas livres para o estudo da obra, com a colaboração dos Arquitectos Nicolau de 
Frias, Pedro Nunes Tinoco, e chega a apresentar ao Rei Filipe II quatro soluções para conduzir as águas 
a Lisboa. 
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A quarta solução apresentada tinha a particularidade do trajecto proposto do Aqueduto 

se desenvolver pelo percurso existente do antigo aqueduto construído pelos Romanos. 

Este trajecto possuía também sobre as anteriores soluções a vantagem de se 

desenvolver a uma cota altimétrica mais elevada, permitindo assim o transporte de 

água para ambas as zonas da cidade, a ocidental e a oriental. 

Porém, este trajecto do Aqueduto revelava um considerável inconveniente que era a 

circunstância de transpor propriedades de particulares e de pessoas influentes na 

sociedade, o que poderia resultar em conflitos e atrasos no desenvolvimento e 

execução da obra.  Por estes motivos o Rei Filipe III decide optar pela terceira 

solução, na qual o Aqueduto chegava à Estrada de Benfica, como nas outras duas 

hipóteses, mas continuaria na referida estrada até à zona da cidade designada de 

Sete Rios. 

Neste local o Aqueduto elevava-se e assentava sobre arcos já com uma altura medida 

em palmos68, considerável, penetrando posteriormente na mina de São Sebastião da 

Pedreira onde atravessava as terras de Campolide e da Cotovia69 até à esquina de S. 

Roque70, fazendo este percurso sempre à superfície da terra.“ […] Y de alli se levanta 

sobre arcos de trinta palmos en la misma estrada em pallauâ, hasta entrar en la mina 

de São Sebastião da pedrera,” (Moita, 1990, p.22). 

Esta ideias e preocupações relativas à solução para resolver a falta de água na 

cidade, já tinham sido pensadas no reinado de D. Manuel, e pelas quais se interessou 

o seu filho o Infante D. Luís, que sempre ambicionou transportar a água para a Ribeira 

das Naus, de modo a garantir as aguadas das naus.  

No reinado de D. Sebastião, este monarca tenta novamente executar esta ideia 

designando para efectuar o estudo Nicolau de Frias, mestre-de-obras do arcebispado 

de Lisboa, no entanto face ao período de dominação Espanhola, não existiam 

condições para esta obra poder ser iniciada. 
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 Palmo- Medida antiga que era igual à extensão da mão aberta, da ponta do dedo mínimo ao dedo 

polegar, equivale a 8 polegadas / 22 cm no sistema métrico decimal. (Livro d. João V e o abastecimento 
de água a Lisboa,p.373) 

69
 Cotovia- Zona onde se localiza o Jardim do Príncipe Real, na Rua da Escola Politécnica. 

70
 S. Roque- Zona onde se localiza o Bairro Alto. 
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Nos anos seguintes, continuaram a desenvolver-se ideias e projectos para transportar 

a água à cidade de Lisboa, mas nunca tiveram viabilidade, entre outros surgiu:  

António Miranda, que propunha através de requerimento apresentado a D. Pedro II, em 
1687 ou 1688, levar água ao Bairro Alto, proposta que não teve quaisquer resultados 
apesar de ter sido autorizada pelo Rei. 

Cerca de 1700, um cidadão francês de seu nome Téophile Dupinaut propôs à Câmara 
fornecer água a cinco chafarizes que se situavam em São Roque, na Esperança, em 
São Paulo, no Terreiro do Paço e em São José. Mais uma vez o projecto não foi 
executado perdendo o francês a credibilidade junto do Senado da Câmara. 

Mais tarde, já em 1728, aparece nova proposta, desta vez apresentada por António 
Júlio de La Pomare, que pretendia trazer as águas da Quinta das Águas Livres em 
Belas, até Lisboa. Foram- lhe fornecidos os medidores e as cavalgaduras para as suas 
deslocações às nascentes, mas os resultados foram novamente nulos (Caseiro, 1999, 
p.32).  

O problema de falta de água potável na cidade de Lisboa, só começa a ter resolução 

no segundo quartel do século XVIII, no reinado do monarca D. João V, coincidindo 

este período em Portugal com uma riqueza proporcionada pelo ouro e os diamantes 

que chegavam do Brasil. 

Mas a solução final, que ainda não seria definitiva, foi resolvida pelo magnânimo Rei D. 
João V, que por insistência do procurador de Lisboa Ocidental, Cláudio Gorgel do 
Amaral, foram de novo iniciados os estudos das nascentes das Águas Livres em  
Belas, no local onde existiam as ruínas do antigo aqueduto Romano (Caseiro, 1999, 
p.33). 

Por insistência de Cláudio Gorgel do Amaral, procurador da Lisboa Ocidental, D. João 

V fez publicar em 1731 o Alvará no qual ordena o início da construção do Aqueduto 

das Águas Livres com a finalidade de trazer para Lisboa a água das nascentes do 

Vale de Carenque em Sintra “ […] D. João V faz publicar o Alvará Régio de 12 de Maio 

de 1731, dando assim, início aos trabalhos de construção do Aqueduto das Águas 

Livres” (Caseiro, 1999, p.37). 

Neste vale são ainda hoje visível, as ruínas da barragem romana (Ilustração 39), que 

armazenava as águas da ribeira de Carenque, e de outras nascentes próximas.  
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Ilustração 39 - Alçado e Planta, das ruínas da barragem Romana, na Ribeira de Carenque em Belas. ( Almeida,1969 ,p.180.) 

Na documentação ainda existente e das descrições de vários autores, permite concluir 

que o aqueduto romano chegaria ao alto de oppidum71, de Olisipo Felicitas Júlia 

(actual cidade de Lisboa), terminando próximo da Porta de Santo André na Colina do 

Castelo. 

Trata-se de uma barragem de contrafortes, datável do séc. III D..C., embora fosse 
conhecida no séc. XIX, como o “ Muro dos Mouros”. Construída em alvenaria e com 
paramentos revestidos de pedra talhada, possuía uma capacidade de armazenamento, 
a avaliar pelas suas dimensões e pelas curvas de nível do vale, da ordem dos 125 000 
metros cúbicos (m3) (Caseiro, 1999, p.28). 

Os senados das duas zonas da cidade de Lisboa, ocidental e oriental, juntaram 

esforços no sentido de angariar as verbas necessárias, de maneira que menos 

protestos levantassem junto da população, tendo chegado à conclusão que o melhor 

era recorrer ao imposto sobre o consumo, como no passado. 

Como descrito anteriormente o procurador da Lisboa ocidental, Cláudio Gorgel do 

Amaral foi o principal impulsionador do projecto para a construção do Aqueduto das 

Águas Livres, expondo ao rei D. João V a situação dramática em que se vivia 
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 Oppidum - Termo em Latim para designar a principal povoação em qualquer área administrativa do 

império Romano. 
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provocada pela falta de água na cidade, e que sobretudo os bairros da zona ocidental 

eram os que mais sofriam com esta carência. 

No processo e projecto de construção do Aqueduto das Águas Livres, estiveram 

envolvidos entre outros, três arquitectos que foram fundamentais e os principais 

mentores desta grande obra, em épocas, locais, e em espaços diferentes ao longo do 

percurso do aqueduto, foram eles: Manuel da Maia72, Custódio Vieira73, Carlos 

Mardel74,“ […] Uma das obras mais notáveis desta época foi a construção do 

Aqueduto das Águas Livres, começado em 1732 e terminado dezassete anos mais 

tarde. O projecto foi dirigido por Manuel da Maia, Custódio Vieira, e depois de 1748 

por Carlos Mardel” (Santos,2005,p.32). 

No que concerne ao Arquitecto Manuel da Maia podemos inferir que projectou e 

esteve envolvido no início da construção do Aqueduto das Águas Livres, mais 

concretamente entre o Vale de Carenque e o Alto ou Monte das Três Cruzes75 no 

bairro da Serafina. Todo este troço do Aqueduto, representa a intenção da ideia, traço 

e também a sua formação militar, que a funcionalidade aplicada na arquitectura era 

um elemento prioritário e fundamental. 

O Arquitecto Custódio Vieira projecta e desenvolve toda a estrutura do Aqueduto das 

Águas Livres na zona da imponente e grandiosa arcaria do Aqueduto sobre o Vale de 
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 MAIA, Manuel da - (1677-1768), Arquitecto e Engenheiro militar Português, exerceu a arquitectura civil 

e foi um notável urbanista, foi regente na aula de fortificação, realizou vários trabalhos de fortificação em 
Lisboa, Estremoz (1703), Beira (1704), Abrantes (1704).Esteve directamente envolvido e foi responsável 
pela elaboração da planta de Lisboa e outros projectos de engenharia da época entre os quais as obras 
do Aqueduto das Águas Livres, na qual foi responsável pelo troço entre o início do Aqueduto no vale de 
Carenque em Belas, até ao Vale de Alcântara (1754), e também em Novembro de 1755 na altura com 
quase 80 anos na sequência do Terramoto em Lisboa em que coordenou a reconstrução da cidade. 

73
 VIEIRA, Custódio - (1690-1744) Arquitecto e engenheiro, foi responsável pelas obras do Aqueduto das 

Águas Livres no troço da arcaria no Vale de Alcântara, entre as colinas da Serafina e Campolide, em 1734 
ocupou o cargo de Arquitecto dos Paços Reais de Sintra, Almeirim, Salvaterra de Magos, Mosteiro da 
Batalha, e Província do Alentejo e foi mestre da aula de Arquitectura civil dos Paços da Ribeira. Em 1737 
foi nomeado Arquitecto das Ordens Militares de Santiago e de Avis e foi Arquitecto do senado da Câmara 
de Lisboa, colaborou também na edificação do convento de Mafra. 

74
 MARDEL, Carlos - (1695-1763), Arquitecto e Engenheiro militar, pertenceu à Real casa dos pedreiros 

livres da Lusitânia, nasceu na Hungria, logo que chegou a Portugal em 1733 foi nomeado capitão de 
engenharia e foi responsável pela conclusão das obras do Aqueduto das Águas Livres, do Reservatório 
da Mãe de água das Amoreiras, da Rede de distribuição de águas pela cidade e pelos belos exemplares 
de Chafarizes do Rato e da Esperança. Em 1747 alcança o grau mais alto na carreira Arquitecto dos 
Paços Reais e das ordens militares. Foi também um dos principais arquitectos responsáveis pela 
reconstrução da cidade de Lisboa após o terramoto de 1755.  

75
 Alto ou Monte das três cruzes- É a designação actual do Alto da Serafina, na colina de Monsanto em 

Lisboa. 
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Alcântara. Com uma extensão de novecentos e quarenta e um metros (941 m), é da 

sua responsabilidade as obras que virão a dar ao Aqueduto a monumentalidade que o 

caracteriza e distingue na paisagem. 

Finalmente o Arquitecto Carlos Mardel concluiu o fecho da arcaria do Aqueduto que 

vence a ribeira de Alcântara, projectando as suas clarabóias / torreões para ventilação 

e iluminação do interior do aqueduto. Projecta ainda e dirige o último troço do 

Aqueduto entre a encosta de Campolide e o Reservatório de água no Jardim das 

Amoreiras, nas imediações do Largo do Rato em Lisboa. 

Este conjunto de infra-estruturas composto pelo Aqueduto das Águas Livres e os seus 

aquedutos subsidiários que transportam as águas das nascentes, juntamente com as 

galerias de distribuição no interior da cidade, possuem um total de cinquenta e oito mil 

cento e trinta e cinco metros (58,135 metros) de extensão. 

O troço principal do Aqueduto que tem o início na Mãe de Água Velha no vale de 

Carenque em Sintra termina na Mãe de Água das Amoreiras no Largo do Rato em 

Lisboa possuindo, aproximadamente, quatorze mil duzentos e cinquenta e seis metros 

(14256 metros) de desenvolvimento horizontal. 

Aqueduto construído em cantaria e alvenaria de calcário, tendo no seu troço principal 

(desde a Mãe de Água Velha até às Amoreiras) a extensão de 14,256 Km, com vários 

aquedutos subsidiários e galerias de adução, perfazendo uma rede com 58,135 Km” 

(Vale, Ferreira, 1999, p.1). 

O Aqueduto no seu percurso total desenvolve-se enterrado durante uma extensão de 

quatro mil e seiscentos metros, e no restante à superfície, no entanto em qualquer das 

situações (exterior ou subsolo), cento e trinta e sete (137) clarabóias/ torreões 

acompanham todo o trajecto. 

Ao longo de toda a sua extensão, só em cerca de quatro mil e seiscentos metros as 
condutas do Aqueduto são inteiramente subterrâneas, no restante percurso afloram à 
superfície. Em qualquer dos casos, estando localizadas no subsolo ou no exterior, 
cento e trinta e sete clarabóias, construídas na superfície, acompanham o trajecto, 
algumas delas com alicerces colocados a uma profundidade de mais de vinte metros 
(Caseiro, 1999, p.74). 

O aqueduto ao longo do seu percurso não desenha um traçado em linha recta, 

procurando ajustar a sua geometria à melhor forma de vencer a orografia76 do terreno. 

Constitui uma infra-estrutura com diversos elementos estruturais fundamentais na sua 

                                                           
76

 Orografia- Estudo das características e relevo do terreno. 
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concepção, como sejam os Reservatórios das Mães de Água no início e no fim do 

Aqueduto, ventiladores / torreões, diversas arcarias, galerias aéreas e subterrâneas. 

No que respeita ao processo construtivo do Aqueduto, a sua estrutura é composta por 

um total de cento e nove arcos (109), tendo na sua execução como matéria principal a 

cantaria de calcário com formato em aparelho isódomo77. Na sua cobertura 

sobressaem as clarabóias / torreões em espaços equidistantes e num total de cento e 

trinta e sete (137), com planta que varia entre o poligonal e o circular, para a função de 

efectuar a ventilação e iluminação do interior do Aqueduto “ […] 109 arcos de cantaria 

e 137 clarabóias no cano abobadado que de pedra é toda a canalização” (França, 

2009, p.336). 

Nas paredes exteriores executadas na referida cantaria de calcário sobressaem, ao 

longo de todo o percurso e a espaços equidistantes, vãos rectilíneos encerrados 

apenas com um gradeamento em ferro. 

A galeria no interior do aqueduto possui paredes com espessura entre cinquenta (0,50 

m) a oitenta centímetros (0,80 m) em alvenaria de calcário rebocada a cal e saibro, 

tendo o seu tecto sido executado numa estrutura em abobadilha de tijolo com o 

formato de abóboda. 

Esta estrutura interior possui as dimensões de um metro e cinquenta e seis 

centímetros (1,56 m) de largura e uma altura máxima de dois metros e oitenta e oito 

centímetros (2,88 m), sendo constituída por uma passagem central para circulação 

pedonal com sessenta e seis centímetros (0,66 m) com uma base em laje de 

cantaria78, sendo substituída por uma rampa ou escada em zonas de declive 

acentuado. 

Nas escadarias e rampas – em que se transforma o passadiço- algumas com declive 
muito acentuado, para vencer as diferenças de nível que o terreno obriga, e, 
igualmente, nas caleiras (formando nestas um lambri 79 que nunca ultrapassa a altura 
de cinquenta centímetros (0,50 m ) aparece a cantaria, tal como aparece a forrar o 
exterior das arcarias do monumento (Caseiro, 1999, p.76). 

                                                           
77

 Aparelho isódomo-Pedras cortadas em esquadria com a mesma altura, formando fiadas regulares e 
iguais. 

78
 Cantaria - é o ofício ou arte de talhar blocos de rocha bruta de forma a constituir sólidos geométricos, 

normalmente paralelepípedos, de variável complexidade, para utilização na construção de edifícios ou de 
muros. O profissional desse ofício chama-se canteiro. (Branco, 1993, p.53) 

79
  Lambri – Revestimento de parede interior aplicado até à altura máxima de 1,80. (Branco, 1993, p.108) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rocha
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido_geom%C3%A9trico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paralelep%C3%ADpedo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constru%C3%A7%C3%A3o_civil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Edif%C3%ADcio
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Esta passagem central encontra-se ladeada por duas caleiras com as dimensões de 

trinta e três centímetros (0,33 m) de largura e trinta e dois centímetros (0,32 m) de 

profundidade, executadas em peças de cantaria unidas num sistema de macho-fêmea, 

e com formato em meia cana ao longo das quais circula a água. 

Daí saiu a magnífica galeria abobadada de arco perfeito, com altura interior máxima de 
2,88 m e 1,56 m de largura, compreendendo um passadiço de lajedo de 0,66, ladeado 
pelas caleiras, estas com fundo de canhão semicircular, 0,32 m de profundidade, e 
0,33 m de largura (Moita, 1990, p.103). 

Estas caleiras são constituídas por blocos de pedra que se unem no sistema macho-

fêmea, como referido na citação todas as juntas eram vedadas por um betume 

constituído por uma mistura de cal viva, pó de pedra, e azeite virgem sem sal, que 

selava, completamente, os espaços das juntas dos blocos de pedras. 

Este betume tem a particularidade de possuir uma resistência superior à dureza da 

própria pedra.  

Formadas por blocos de pedra, talhadas em canhão, unem-se as caleiras, entre si, 
através de um sistema de encaixe – macho/fêmea – sendo a junta vedada com um 
betume constituído por cal viva, pó de pedra e azeite virgem (azeite sem sal). Esta 
massa, depois de aplicada, e com algumas horas de secagem, veda completamente as 
juntas das pedras. A resistência do betume consegue ultrapassar s dureza da pedra, 
ainda hoje se encontrando em alguns locais, pedras partidas em pontos diferentes da 
sua junção mantendo-se intacta a massa que as uniu (Caseiro, 1999, p.75). 

Numa observação mais atenta às alvenarias de pedra que compõem a estrutura do 

aqueduto é possível detectar símbolos, esculpidos pelos canteiros80 aquando da sua 

colocação, marcas designadas de lapidares81 (Ilustração 40). Estas marcas tinham por 

intenção a designação da sua corporação ou sociedade a que pertenciam “ […] A 

primeira sociedade de mestres pedreiros composta ao que parece por dezoito 

elementos, foi constituída por escritura lavrada em 11 de Julho de 1731. (Caseiro, 

1999, p.71). 

                                                           
80

 Canteiros- Profissionais que trabalham e esculpem a pedra. (Branco,1993,p.53) 

81
 Marcas lapidares – Marcas esculpidas pelo canteiro na pedra aquando a sua colocação, com a 

intenção de designar a sua corporação ou associação. 
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Ilustração 40 - (Da esquerda para a direita); Marcas designadas de lapidares que eram  gravadas nas pedras,pelos canteiros  na 
construção do  Aqueduto das Águas Livres ( Caseiro,1999,p.65); e Marca lapidar na galeria do Loreto (Ilustração nossa,2014). 

O arranque das obras do Aqueduto das Águas Livres começam em 1732, e cedo 

começaram as divergências entre os vários técnicos intervenientes na obra, situação 

que já existia anteriormente por opiniões diferentes sobre o caudal de água a 

transportar dados os diferentes critérios de medição, entre os dois primeiros 

arquitectos que iniciaram a obra, António Canevari82, e Manuel da Maia. 

As opiniões eram divergentes. O Arquitecto Manuel da Maia entendia que o caudal era 

suficiente e o Arquitecto António Canevari formulava opinião contrária “ […] Junto do 

Rei as opiniões eram antagónicas, Manuel da Maia entendia existir caudal suficiente e 

o Arquitecto Italiano sustentava não haver águas em quantidade bastante para se 

construir obra de tão elevado custo, como seria o caso do Aqueduto“ (Caseiro, 1999, 

p.43).  

No entanto, para o início da construção da obra do Aqueduto das Águas Livres, 

prevaleceu a opinião do Arquitecto Manuel da Maia, até mesmo quanto ao processo 

construtivo sobre o qual também expunham opiniões diferentes. 

O arquitecto António Canevari, defendia a construção de um aqueduto simples, 

utilizando a técnica do sifão, sistema em que a água era transportada em tubagens 

fechadas, e que utilizava o princípio dos vasos comunicantes “[…] Canevari, queria 

construir um Aqueduto mais simples, utilizando sifões, chamados canos de repuxo, 

canalizações fechadas, de massame, que utilizando o principio dos vasos 

comunicantes, permitiam a condução da água sob pressão” (Caseiro, 1999, p.43). 

                                                           
82

 CANEVARI, António - (1681-1764), Arquitecto italiano do período barroco, participou e executou 
diversas obras em Lisboa entre os anos de 1727 e 1732. Inicia a pesquisa, e as medições das fontes das 
águas livres para construção do Aqueduto das Águas Livres, opondo –se sistematicamente ás medições 
dos arquitectos Portugueses, utilizando um método de medição diferente, que consistia em exercer 
pressão sobre a água a medir. De qualquer forma viria a ser escolhido para director da obra das águas 
Livres, sendo mais tarde substituído pelo Arquitecto Manuel da Maia, por divergências e atrasos na obra. 
Provavelmente é da sua autoria a planta da célebre Torre da Universidade de Coimbra. 
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Por outro lado, o Arquitecto Manuel da Maia defendia a construção do aqueduto em 

que utilizava a técnica da circulação de água por gravidade. Alegava que a utilização 

dos sifões poderiam facilmente originar roturas nas zonas das juntas e uniões do 

material, pela pressão da água. O que a acontecer, esta situação levaria 

frequentemente à suspensão e diminuição do caudal a fornecer. 

Justificava também, que a utilização de duas caleiras em pedra, abertas, face à 

necessidade da remoção das impurezas e da sua manutenção, garantiam sempre o 

abastecimento de água, caso fosse necessário fazer a conservação e a limpeza de 

uma das caleiras. Argumentava ainda que a caleira executada em pedra, não alterava 

as qualidades nem as características da água, situação que acontecia com a utilização 

do ferro, embora este material na época já fosse muito utilizado em França. 

Quanto à matéria em que as canalizações deveriam ser construídas, a sua preferência 
pela pedra devia-se ao facto de ser um material que não modifica as características da 
água, não lhe transmitindo sabor nem lhe alterando a cor, ao contrário do que 
aconteceria com o ferro que já então era utilizado em França. (Caseiro, 1999, p.44). 

Uma outra grande preocupação deste Arquitecto era determinar com precisão a cota 

de chegada final da água, para poder projectar correctamente a obra. Esta questão foi 

um dos pontos de crítica de que o arquitecto Canevari foi alvo, entre outros erros, e 

que terminou no seu afastamento da obra, passando para a direcção da obra 

arquitecto Manuel da Maia, com a colaboração do coronel José Silva Paes, e o 

engenheiro Manuel Azevedo Fortes. 

Esta direcção da obra constituída por estes três técnicos, mais tarde e com o decorrer 

da obra vai originar conflitos e divergências entre os seus componentes, pelo que o 

Rei determina ainda em 1732 a entrega da direcção da obra só ao Arquitecto Manuel 

da Maia. “ […] Entretanto, todas estas desavenças, nomeadamente queixas dos 

Mestres Pedreiros […] levará o Rei, em 1732, a entregar a direcção total da obra a 

Manuel da Maia” (Caseiro, 1999, p.52). 

No entanto ao longo do tempo os conflitos continuam nomeadamente com os mestres 

pedreiros por atrasos nos pagamentos, e o Arquitecto Manuel da Maia vai-se 

afastando da obra, situação que levará o Rei D. João V a nomear definitivamente para 

a direcção da obra o Arquitecto Custódio Vieira, com a condição de terminar o troço do 

Aqueduto até ao monte das três cruzes (Bairro da Serafina), Seguindo o projecto 

delineado pelo Arquitecto Manuel da Maia “ […] Resolve D. João V acabar 
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definitivamente com a ineficaz direcção tripartida e nomeia o Sargento – mor Custódio 

Vieira para dirigir as obras” (Caseiro, 1999, p.52). 

O Arquitecto Custódio Vieira continua a dirigir a construção do Aqueduto das Águas 

Livres e projecta o troço sobre o Vale de Alcântara, local assinalado com um círculo a 

vermelho na Ilustração 41. 

Este troço do Aqueduto com novecentos e quarenta e um metros (941 m), representa 

a parte mais significante e monumental desta infra-estrutura. Na época provocou 

grande polémica face aos custos elevados da obra e também pelas críticas expressas 

pelo retorno a uma arquitectura praticada no renascimento, com a utilização de arcos 

em ogiva ou góticos. 

 
Ilustração 41- Percurso geral do Aqueduto, o círculo grande a vermelho assinala a zona da Arcaria no vale de 

Alcântara, Lisboa (Museu da Água,2014). 

De facto, o plano, que se supõe de sua inteira iniciativa, originava o troço mais 
espectacular e emblemático do Aqueduto, mas também o que provocou a maior 
polémica, pelos custos que implicava e pela retoma de uma arquitectura […] 
considerada ultrapassada e abandonada desde o renascimento” (Caseiro, 1999, p.77). 

A estrutura do Aqueduto sobre o vale de alcântara, é constituída por uma arcaria de 

trinta e cinco (35) arcos, onde dezoito (18) são de volta perfeita ou redonda na zona 

menos acentuada no lado ocidental, e catorze (14) são em ogiva ou góticos e 

encontram-se na zona mais profunda do vale onde entre eles se encontra o maior arco 

de pedra construído no mundo (Ilustração 42). 
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Este arco possui sessenta e cinco metros e vinte e nove centímetros (65,29 m) de 

altura, e vinte e oito metros e oitenta e seis centímetros (28,86 m) de largura entre 

pilares, (Ilustração 42), terminando o troço no lado oriental com três (3) arcos de volta 

perfeita “ […] Com 941 metros de envergadura, composta por 35 arcos (21 em volta 

perfeita e 14 ogivais),e integrando o arco em pedra mais alto do mundo, com 65 

metros de altura e 29 metros de largura, foi o troço de maior dificuldade em toda a 

construção” (Inácio, 2011, p.75). 

    
Ilustração 42- Da esquerda para a direita; Maior Arco em pedra do Mundo e vista geral do Aqueduto das Águas Livres (Ilustração 
nossa,2014). 

Nesta estrutura maciça verifica-se que sobressaem algumas pedras (Ilustração 43) ao 

longo do paramento e deste todo do troço do aqueduto, que podemos atribuir ao facto 

de poderem ter tido uma função puramente estética na estrutura, mas também servido 

de apoio aos andaimes para a construção desta estrutura. 

     
Ilustração 43- Pedras salientes na estrutura do Aqueduto (Ilustração nossa,2014 

O arquitecto Custódio Vieira utilizou este tipo de arcos na estrutura do Aqueduto 

porque sabia que era o método construtivo possível para resolver a distância e o 
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desnível entre as duas colinas no vale de Alcântara, em virtude dos vãos de grandes 

dimensões a vencer e também à grande altura da estrutura desta construção, que se 

estendia por quase um quilómetro, e uma altura de mais de sessenta metros (60 m) 

sobre o vale da ribeira de Alcântara“ […] Vieira sabia que esta era a única solução 

possível para uma construção que se estendia por quase um quilómetro de extensão e 

a uma altura de mais de 60 metros, sobre o abismo da ribeira” (Caseiro, 1999, p.78). 

O troço do Aqueduto na zona que atravessa o vale de Alcântara é o mais visível em 

todo o percurso pela sua altura e grandiosidade, mas é também o mais acessível para 

estruturar uma leitura crítica pormenorizada sobre esta grande infra-estrutura da 

Arquitectura da Água. 

Sobre estes grandes arcos em pedra no vale da ribeira de Alcântara desenvolve-se 

um corpo central longitudinal que se constitui basicamente por um volume rectangular 

com uma cobertura de duas águas. As paredes exteriores deste corpo possuem um 

acabamento num reboco liso e áspero e na sua base sobressai sobre o paramento um 

soco83 com altura de quarenta e cinco centímetros (0,45 m) em pedra calcária talhada 

com formato em aparelho isódomo, como a utilizada em toda a estrutura. 

Na sua cobertura deparamo-nos com um acabamento num lajedo de pedra calcária, 

onde sobressaem a espaços equidistantes as clarabóias (torreões) de planta poligonal 

(Ilustração 44) com um revestimento em pedra calcária. Estes elementos têm a função 

de ventilar e iluminar o interior deste corpo, mas também projectam uma imagem 

artística e harmoniosa de todo o conjunto,“ […] Destacando-se do conjunto os 

dezasseis torreões (16) de cantaria, que coroam a aresta superior da galeria por onde 

correm as águas” (Caseiro,1999,p.79). 

Estas clarabóias foram projectadas e construídas já com o Arquitecto Carlos Mardel na 

direcção da obra e após a morte do Arquitecto Custódio Vieira,“ […] ao traço, já de 

cariz iluminista de Carlos Mardel, se deve igualmente, o nível artístico que hoje 

podemos admirar nas clarabóias que se espalham por toda a arcaria de Alcântara ” 

(Caseiro,1999,p.79). 
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 Soco- Revestimento de protecção exterior junto ao solo de um edifício. (Branco, 1993, p.139) 
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Ilustração 44 - Clarabóias/Torreões na cobertura do Aqueduto (Ilustração nossa,2014) 

Nas paredes exteriores desenvolvem-se a espaços equidistantes os vãos de janela em 

ferro (Ilustração 45) com um gradeamento, assentes e fixos sobre um aro em pedra 

calcária que sobressai sobre o paramento, com a função de iluminação e ventilação de 

todo o interior do corpo central. 

   
Ilustração 45 - Vãos de janela na Parede exterior do Aqueduto (Ilustração nossa,2014) 

Adjacentes ao corpo central desenvolvem-se dois passeios pedonais (Ilustração 46), 

um de cada lado, que inicialmente eram públicos e conhecidos na época pelo passeio 

dos arcos, que efectuavam a ligação entre as colinas do vale de Alcântara, ou seja 

entre a encosta da Serafina e a encosta de Campolide, e que na época era 

considerado como a porta de entrada a na cidade. 
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Ilustração 46 - Da esquerda para a direita; Passeio pedonal adjacente ao corpo central no lado norte, e passeio lado sul (Ilustração 
nossa,2014) 

Esta característica do Aqueduto mostra-se revela-se bastante interessante porque tem 

uma dupla funcionalidade, efectuar o transporte e abastecimento de água à cidade e 

ao mesmo tempo funcionar como uma ponte pedonal de ligação entre as encostas, ou 

seja entre a zona rural e a zona urbana, resolvendo assim a dificuldade que existia de 

se efectuar toda a travessia pelo vale de Alcântara. “ […] O aqueduto no conjunto 

monumental dos arcos do vale de Alcântara, constituía uma via de acesso à cidade, a 

conhecida estrada dos arcos por onde vinham os habitantes da região saloia, os 

hortelãos e as lavadeiras de Caneças” (Caseiro, 1999, p.106). 

Este passeio é ladeado pelo paramento do corpo central e por uma guarda lateral em 

alvenaria de calcário com cerca de trinta centímetros (0,30 m) de espessura, e uma 

altura de um metro e dez (1,10 m). O capeamento da guarda é executado com pedra 

calcária e as paredes possuem um acabamento num reboco liso e áspero. A robustez 

da guarda e a altura do paramento do corpo central transmitem-nos uma sensação 

confortável de segurança ao deslocarmo-nos pelo passeio, apesar de nos situarmos a 

uma cota de mais de sessenta metros de altura (60 metros), relativamente ao solo. 

O pavimento destes passeios possui um acabamento em lajes de pedra calcária, que 

foram colocadas seguindo uma determinada estereotomia84. Constata-se também que 

no local preciso do vértice do maior arco, sobressai do pavimento uma grande pedra 

que pensamos ter como objectivo a sua marcação. (Ilustração 47) 
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 Estereotomia – Ciência do talhe (cortar por medida), corte de sólidos para aplicação na indústria da 
Construção civil como pedras, ou peças de madeira. (Branco, 1993, p.83). 
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Ilustração 47- Da esquerda para a direita; Pedra saliente que marca o vértice do maior arco, e estereotomia da pedra no pavimento. 
(Ilustração nossa,2014). 

Para finalizar este capítulo torna-se necessário abordar o último troço que finaliza a 

obra do Aqueduto das Águas Livres e que interliga ao reservatório das Amoreiras, de 

que é autor o Arquitecto Carlos Mardel. 

Este troço final constitui-se por uma arcaria de dez arcos de volta perfeita e o 

reservatório da Mãe de Água das Amoreiras. 

O primeiro arco deste conjunto e que efectua a travessia da Rua das Amoreiras 

(Ilustração 48) é designado de triunfal, porque comemora e simboliza a entrada em 

Lisboa, e finaliza esta grande obra“ […] Fazem parte da belíssima obra das Amoreiras 

o Arco Comemorativo, também chamado Triunfal, uma Arcada constituída por dez 

arcos – normalmente contam –se só nove, dado o décimo ser de reduzidas dimensões 

– e a Mãe de Água das Amoreiras” (Caseiro, 1999, p.79). 

Ilustração 48 - Da esquerda para a direita; Arco triunfal na Rua das Amoreiras e arcaria de chegada do Aqueduto das Águas Livres ao 

Reservatório das Amoreiras. (Ilustração nossa,2014) 
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Este Arquitecto projecta também a primeira rede de galerias de distribuição de águas 

na cidade, e diversos e belos exemplares de chafarizes. 

No arco triunfal o Arquitecto utiliza uma linguagem e um traço clássico, de linhas 

sóbrias e harmoniosas, e utilizando a ordem dórica“ […] A escolha é apropriada, pois é 

essa ordem preconizada pelos tratadistas para portas urbanas e nesses casos 

proliferamente utilizada” (Caseiro,1999,p.82). 

Sobre esta estrutura do arco assenta uma clarabóia para ventilação e iluminação do 

interior, semelhante à que foi utilizada no troço do Vale de Alcântara, 

Para além da sua exclusiva fruição o valor formal do Arco das Amoreiras amplia-se 
quando se constata que, sendo a primeira realização da obra da água dentro da 
cidade, se transformou no modelo de desenho para as restantes construções da face 
pública do Aqueduto até ao final do século (Caseiro, 1999, p.82). 

 

 
Ilustração 49 – Da esquerda para a direita; Base do pilar com soco e plinto, e banco em pedra adossado ao pilar. (Ilustração 
nossa,2014) 

Como particularidade, verifica-se que neste troço final, em toda a obra do Aqueduto 

que os pilares que suportam os arcos repousam sobre bases expressivas. (Ilustração 

49) “ […] pela primeira vez, os pilares assentam em bases claramente definidas com 

plinto85 e soco” (Caseiro, 1999, p.83). 
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 Plinto- Elemento construtivo que fica directamente sob a base de um pilar, coluna, pedestal, estátua. 
(Branco,1993,p.125) 



O Aqueduto das Águas Livres e o espaço público 

 

João António Ferreira da Silva  99 

 

3.3. TERRITÓRIO E GÉNESE DO AQUEDUTO 

 

Ilustração 50 – Planta geral do território por onde se desenvolve o Aqueduto das Aguas Livres, e as suas galerias de distribuição de 
Água na cidade;                   Aquedutos subsidiários das nascentes, no vale de Carenque.  .                Aqueduto das águas livres do vale 
de Carenque até ao Reservatório das Amoreira;                 Galerias de distribuição de água em Lisboa  (SIPA,2014). 

Neste capítulo abordamos sucintamente o território ao longo do qual se desenvolve e 

implanta a obra do Aqueduto das Águas Livres, numa tentativa de revelar a influência 

que esta infra-estrutura provocou no desenvolvimento da estrutura urbana e na 

configuração dos espaços públicos, associados ou dependentes deste equipamento. 

Território.  

Na leitura do território constatamos da edificação desta estrutura nasceram menos três 

espaços significativos no tecido urbano, e outros espaços públicos ao longo de todo o 

trajecto com outra relevância. 

O primeiro espaço está localizado na Ribeira do Vale de Carenque em Belas, Sintra. 

Neste espaço implantam-se as Mães de Água Velha e a Mãe de Água nova. Estas 

duas infra-estruturas funcionam como reservatórios de captação, recolha, e 

abastecimento do Aqueduto, das águas provenientes das diversas nascentes que 

abundam nas encostas envolventes ao vale, sendo o ponto inicial do Aqueduto das 

Águas Livres (Ilustração 51) 
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Ilustração 51 – Espaço na zona das Mães de Água Velha e nova, barragem romana, e início do Aqueduto, no vale de Carenque em 
Belas, Sintra (Google Maps, 2014) 

Neste local, podemos estabelecer contacto directo com as ruínas da antiga barragem 

romana, referida anteriormente no capítulo 3.1, a qual constitui a premissa que 

inspirou alguns autores para justificar a construção desta obra, traçado e 

aproveitamento destas águas, entre os quais Francisco de Holanda: “ […] Tudo se 

reduzia, afinal a fazer reviver, ampliada, uma obra que segundo a tradição já existira 

no tempo dos Romanos e que, posteriormente os Árabes teriam aproveitado para a 

irrigação da parte superior da bacia de Alcântara” (Pinto, 1972, p.13). 

Este espaço insere-se num vale de uma zona rural para onde convergiam as águas 

das diversas nascentes, e aqui foram edificados, em épocas diferentes, dois 

reservatórios (Mães de Água). 

O primeiro a ser edificado foi Mãe de Água Velha, projecto da autoria do Arquitecto 

Manuel da Maia, e um século mais tarde surge a Mãe de Água Nova da autoria do 

Arquitecto Carlos Mardel (Ilustração 52), ambos captavam as águas das nascentes, 

embora em encostas diferentes, para o abastecimento do Aqueduto. Inicialmente o 

Aqueduto foi abastecido pela Mãe de Água Velha e mais tarde, simultaneamente, pela 

Mãe de Água Nova, as quais serão objecto de uma leitura crítica no capítulo referente 

aos casos de estudo. 
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Ilustração 52 - Espaço onde se localiza a Mãe de Água Velha, no concelho de Sintra no lado direito, e a Mãe de Água 
Nova no concelho da Amadora no lado esquerdo. (Ilustração nossa,2014) 

Como segundo espaço escolhemos o Vale de Alcântara (Ilustração 53), em que é 

possível observar e apreciar a imponente e espectacular arcaria que interliga as duas 

encostas. Este vale, à época, era essencialmente uma zona rural com diversas quintas 

agrícolas, como a Quinta da Rabicha. 

 
Ilustração 53 - Espaço na zona da arcaria do Aqueduto no vale de Alcântara. (GoogleMaps,2014) 

Nestas quintas desenvolviam-se diversas actividades de produção agrícola, como a 

vinha, pomares e os olivais (Ilustração 54) e que face a esta infra-estrutura 

desapareceram dando lugar a infra-estruturas urbanas e viárias mas também a uma 

concentração de diversas indústrias de curtumes, estamparia e tinturaria “ […] A 

Rabicha, triangulada à vista do Aqueduto, que a linha de Sintra cortou um dia, era 

então, uma das grandes hortas suburbanas, afamadas pelas laranjas do seu pomar, 

pela excelente água e pelo saboroso queijinho saloio” (Caseiro, 1999, p.145). 
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Ilustração 54 - Vista do Aqueduto no Vale de Alcântara, desenho de J. Wells, gravura de Noel, século XVIII (Gama,2009,p.74). 

Muito embora esta zona continuasse a manter uma certa ruralidade com as quintas e 

pontes ao longo da ribeira de Alcântara onde as lavadeiras eram um elemento típico 

da paisagem rodeada por um Monsanto completamente desarborizado. 

Em 1885 surge a linha de caminho-de-ferro de Campolide, passando por baixo da 

arcaria do Aqueduto, e já no século XX, em 1949, é construída a canalização da 

ribeira de Alcântara para efectuar a construção da Avenida de Ceuta (Ilustração 55). 

     
Ilustração 55 - Alçado do Aqueduto das Aguas Livres, sobre o Vale de Alcântara actualmente. (Ilustração nossa,2014) 
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Em 1938 inicia-se a florestação da encosta de Monsanto e começa a construção nas 

encostas do vale de Alcântara de dois bairros residenciais, o bairro da Serafina e na 

encosta de Campolide o chamado bairro Calçada dos Mestres86.  

A construção do Aqueduto das Águas Livres, deu nome a alguns lugares que lhe ficam 
perto, se a calçada dos Mestres e o bairro com o mesmo nome, devem os seus 
topónimos ao facto de ali estarem instalados – ao tempo da construção do Aqueduto – 
os estaleiros dos Mestres Pedreiros, o Alto da Serafina deve o seu nome a esta 
pequena e pitoresca história. 

Segundo parece, nesse local outrora chamado Monte das Três Cruzes, existia uma 
taberna pertença de uma mulher de seu nome Serafina. “[…] de tal forma a Serafina se 
popularizou, que as Três Cruzes acabaram por ser da Serafina, nome porque é 
também conhecido o bairro que posteriormente ali foi construído”(Caseiro, 1999, 
p.140). 

A presente investigação considerou como último espaço público do estudo, a zona 

onde se implanta o Reservatório de Água das Amoreiras próximo do Largo do Rato, 

que é também o local de chegada do Aqueduto das Águas Livres. 

O Aqueduto termina neste local constituído por um conjunto formado por dez arcos de 

volta perfeita, troço que interliga com o reservatório de Água das Amoreiras. 

(Ilustração 56) 

 
Ilustração 56 - Espaço no local de chegada e fim do Aqueduto; e entrada no Reservatório das Amoreiras, Lisboa. (GoogleMaps,2014) 

A implantação do Reservatorio das Amoreiras junto ao Largo do Rato, vai potenciar 

nesta zona da cidade uma nova organização e uma reestruturação de todo o espaço e 
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 Bairro Calçada dos Mestres – designado por este nome em homenagem aos Mestres construtores do 
Aqueduto das Águas Livres. 
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zonas envolventes. “ […] Como confirmação do valor urbano do Largo nele foi 

construído o primeiro dos chafarizes inaugurais das Águas Livres segundo a traça de 

Carlos Mardel” (Rossa,1998,p.83). 

Ainda no reinado de D. João V e em consequência do incremento das indústrias surge 

junto ao Largo do Rato, na confluência com a Rua Direita do Noviciado da Cotovia 

(actual Rua da Escola Politécnica), a construção de um edifício para a manufactura de 

sedas (ilustração 57).  

Este edifício que começou a ser construído no ano de 1735 e ficou concluído em 1741, 

foi uma proposta do tecelão87 Francês Robert Godin88 do qual foi autor do projecto o 

Arquitecto Carlos Mardel89.  

De 1735 a 1741 realizou a sua primeira grande obra, Robert Godin um técnico têxtil 
recrutado pela diplomacia joanina também no Império Habsburgo90 com vista à 
instalação de uma grande fábrica em Lisboa, por afinidade ou influência alheia terá 
contratado Carlos Mardel para a projectar. Trata-se do edifício da Real Fábrica das 
Sedas do Rato ao cabo norte-poente da actual Rua da Escola Politécnica (Rossa, 
2002, p.56). 

   

Ilustração 57 - Localização da Mãe de Água das Amoreiras e da Fábrica das Sedas no Rato. (Rossa,2007) 
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 Tecelão – Trabalhador que tece ou labora com Teares. 

88
 Robert Godin - Mestre e director das manufacturas de sedas na cidade de Praga até 1727. 

89
  Este edifício foi considerado como uma das suas primeiras obras Portuguesas (França,2001,p.89). 

90
 Império Habsburgo- A monarquia de Habsburgo incluía os territórios governados pelo ramo Austríaco 

da casa da Habsburgo, e depois pela casa sucessora de Habsburgo-Lorena entre 1745 e 1867/1918, a 
sua capital era Viena. A monarquia de 1804 a 1867 é geralmente denominada de Império Austríaco e de 
1867 a 1918 Império Austro- Húngaro. 
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No ínicio da mesma Rua foi também construído no ano de 1748 o primeiro elemento 

para abastecimento de água, ou seja o chafariz do Rato, projecto do mesmo 

Arquitecto, e que apresenta semelhanças arquitectónicas com o arco monumental da 

Rua das Amoreiras, obras que curiosamente decorreram em simultâneo.  

Com o terramoto ocorrido em Lisboa no ano de 1755 o edifício da Fábrica das Sedas 

sofre diversos estragos, os quais foram reparados pelo Estado, ou seja, são objecto  

de  obra Pública que começou em de 1757, facto pelo qual este edifício passou a 

designar-se de Real Fabrica das Sedas do Rato “ […] Com o terramoto de 1755 o 

imóvel sofreu alguns danos, e a partir de 1757 o estado restruturou o regimento e 

estatutos da fábrica, designada a partir de então por Real Fábrica das Sedas do 

Rato”(Oliveira, 2005. p.2). 

Esta fábrica foi integrada no plano de renovação urbanística da cidade de Lisboa 

ocupando todo o quarteirão. No espaço fronteiro à Fábrica (Ilustração 58) foi aberta 

uma ampla praça (Largo do Rato) a partir da qual foram rasgados diversas 

arruamentos e num dos seus  ângulos surge o Chafariz do Rato. 

Estes novos novos arruamentos potenciaram o aparecimento de diversos edifícios 

construídos com uma estrutura designada de pombalina91, sendo destinados para as 

residências dos fabricantes que trabalhavam nesta fábrica. 

A Real Fabrica das Sedas constituirá o pólo principal de um núcleo fabril 

manufactureiro pombalino organizado a seguir ao terramoto de 1755. Funcionando 

também numa outra vertente muito importante, enquanto centro de aprendizagem de 

variados ofícios, entre eles, o ensino de desenho, fabrico de estuques, 

cutelaria,relojoaria,fundição,e outros oficios. 

As raízes industriais da Lisboa oitocentista podem detectar-se no século XVIII, na 
actividade manufactureira dos reinados de D. João V, D.José e D, Maria I. 

Se com D. João V se confirma uma tendência para a fundação de grandes e médias 
manufacturas de privilégio real […] é, contudo, a partir do Terramoto de 1755 que se 
incrementa uma concepção original de desenvolvimento manufactureiro integrado, cuja 
concretização se expressou na criação de um bairro de natureza industrial à volta da 
Fábrica das Sedas, do subúrbio do Rato.(Moita, 1994, p.454). 
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 Estrutura Pombalina – Designada também de gaiola Pombalina, é um sistema construtivo anti-sísmico 
utilizado nos edifícios da Baixa Pombalina de Lisboa após o terramoto de 1755. Define-se como uma 
estrutura tridimensional de madeira que era incorporada na parede de alvenaria. 
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Este novo tecido fabril e social atraiu por sua vez muitas outras actividades de 

comércio e serviços para esta zona da cidade, sendo que essa dinâmica, ficou a 

dever-se em boa parte à funcionalidade comercial do Largo Rato. 

As obras estiveram a cargo do arquitecto Carlos Mardel, que entretanto elaborou as 

propostas para a urbanização dos terrenos envolventes à Real Fábrica das Sedas, 

factos estes que conferiram um novo significado urbano naquela zona “ […] A eles se 

devem as propostas de urbanização dos terrenos circunvizinhos da Real Fábrica, em 

parte pertencentes a ordens religiosas” (Moita, 1994, p.455). 

 
Ilustração 58 - Real Fábrica das Sedas, em frente ao Chafariz do Rato, (Ilustração nossa,2014). 

Em 1759, Marquês de Pombal promulga os alvarás que viabilizam a construção de 

dois bairros fabris, e operários, nas proximidades do Largo do Rato e da Real Fábrica 

das Sedas.“ […] Sebastião de Carvalho e Melo manda construir dois bairros fabris, 

industriais e operários – e não apenas um como tem corrido na investigação sobre 

este período - nas proximidades da Real Fábrica” (Moita, 1994, p.455). 

O primeiro bairro, localizava-se entre as actuais Rua Gustavo de Matos Sequeira 

(antiga Travessa da Fábrica das Sedas), e a Rua Maestro Pedro Freitas Branco, na 

zona situada entre o Largo do Rato e o Jardim do Príncipe Real (Ilustração 59). 
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Ilustração 59 - Local do primeiro bairro na Rua Maestro Pedro de Freitas Branco, junto à Rua da Escola Politécnica. 
(GoogleMaps,2014) 

Este bairro, era composto por um conjunto de habitações, todas, do mesmo tipo: dois 

pisos, três vãos de janelas de peito no alçado principal, uma única porta, a empena 

era iluminada por uma janela virada para a rua, para o aproveitamento do sótão, e 

uma cobertura desenvolvida em duas águas (Ilustração 60). “ […] Destas habitações 

apenas persiste um exemplar datado de 1759, de um conjunto de cerca de 10 

moradias” (Moita, 1994, p.455). 

     
Ilustração 60 - Edificações do primeiro bairro na Rua Maestro Pedro Freitas Branco, e Alçados das edificações (Rossa,2009) 

O segundo bairro designado de Bairro das Águas Livres (actual Bairro das Amoreiras), 

foi uma urbanização que se desenvolveu dentro de uma malha reticulada, com planta 
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elaborada pelo Arquitecto Carlos Mardel, sendo objecto de um plano rigorosamente 

estudado (Ilustração 61) 

Podemos definir este bairro como um conjunto puramente fabril, que servia de apoio à 

Real Fábrica das Sedas. Desenvolvia-se como uma malha quadrada, composta por 

quatro quarteirões com blocos de casas dispostas em torno de uma praça denominada 

das Amoreiras. Este plano foi desenvolvido pelo arquiteto Carlos Mardel em 1759, e 

todo este conjunto arquitetonico veio valorizar a parte final e monumental do Aqueduto 

das Águas Livres, tambem de sua autoria. 

 
Ilustração 61 - Local do segundo bairro, em frente ao Jardim das Amoreiras. (GoogleMaps,2014) 

Mais tarde a praça, implantada entre o bairro, a arcaria do Aqueduto e o Reservatório 

de Água das Amoreiras foi aproveitada para a plantação de um conjunto de Amoreiras 

cujas folhas se destinavam para alimento dos bichos-da-seda, sendo esta a matéria-

prima utilizada para a produção de seda na Real Fábrica das Sedas “ […] O plano total 

previa a construção de 472 casas, das quais apenas 60 moradias foram construídas 

até 1769” (Moita, 1994, p.456). 

Inicialmente a direcção da Real Fábrica das Sedas, foi encarregue da construção das 
primeiras 60 moradias para dar início ao processo de urbanização da zona, (ilustração 
62). Esta urbanização do bairro das Águas Livres, seria uma acção de profunda 
reforma urbanística da cidade de Lisboa, que a governação pombalina implementou. 
(Rossa, 2009, p.20). 
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Ilustração 62 – Imagem do Bairro das Águas Livres, no Jardim das Amoreiras (Ilustração nossa, 2014) 

A edificação deste bairro estava relacionada com reestruturação da Fábrica das Sedas 

Joanina, e este conjunto de edificios serviam  para albergar as varias actividades do 

Real Colégio das Manufacturas. Este colégio era constituido por pequenas unidades 

industriais em que cada edifício servia para  albergar um artesão, proporcionando-lhe 

um espaço para habitar e outro para a oficina onde ensinava os seus aprendizes.  

Se a ideia primitiva era a vinculação das casas aos artífices da seda, essa intenção 
acabou por ser parcialmente modificada com a introduçao da componente escolar- 
pedagógica, pelo Marqês de Pombal. Integrando no conjunto outras industrias e aulas 
de ensino técnico–prático para aprendizes, Pombal procurava estimular o 
desenvolvimento industrial do País e de Lisboa. 

O bairro era também local de trabalho e de gestação de futuros técnicos e operários. É 
aí que radica o conceito de Real Colégio das Manufacturas, como passou a ser 
conhecido nos finais do século XVIII.(Moita, 1994, p.456). 

Estes pequenos edificios eram constituídos e construídos com base na estrutura 

pombalina, no que concerne à sua composição volumétrica esta era definida por uma  

planta rectangular, com dois pisos, em que o piso térreo era destinado para zona de 

trabalho e o primeiro andar para habitação do mestre tecelão, a sua cobertura possuia 

duas águas (Ilustração 63). 

Num destes edificios  situado num dos extremos do Jardim das Amoreiras foi instalada 

a Fabrica de Tecidos de Seda ( edifício onde hoje funciona o Museu Vieira da Silva) “ 

[…] Para alimentar a Fábrica das Sedas, que estava instalada onde hoje é o Museu 

Vieira da Silva, o Marquês mandou plantar amoreiras desde o Rato até Campolide” 

(Caseiro, 1999, p.136). 
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Ilustração 63 - Planta, alçado, e corte, do projecto para os lotes do Bairro das Águas Livres. 
(Rossa,2009) 

A este conjunto urbanístico pertencia ainda o Jardim das Amoreiras que se implantava 

entre este bairro e o último troço do Aqueduto das Águas Livres, sob o qual foi 

edificada a capela dedicada a nossa Senhora de Monserrate (Ilustração 64). 

    
Ilustração 64 – Capela de Nossa Senhora de Monserrate sob a arcaria no Jardim das Amoreiras. (Rossa,2009) 

Ao longo do séc. XVIII assiste-se a uma grande transformação dos espaços públicos 

existentes na cidade de Lisboa, e ao surgimento de novos espaços, motivados pela 

edificação dos novos elementos da arquitectura da água, como chafarizes, fontes e 

jardins que se foram espalhando pela cidade. Estes novos elementos foram muito 

importantes para uma nova imagem da cidade, o bem-estar da população e 

essencialmente uma nova reestruturação e ordenamento da cidade, e de todo o 

território envolvente. 
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A mentalidade do séc. XIX foi caracterizada pelos ideais de higiene e salubridade, que 

representavam um factor e sinal de progresso da sociedade e das cidades, pelo que 

se estabeleceram grandes projectos de urbanização nas cidades Europeias e 

Americanas. 

Estes projectos visavam essencialmente na sua génese, combater os grandes e 

graves problemas de saúde que surgiam nas grandes cidades industriais logo a partir 

do final do séc. XVIII. 

Na segunda metade do séc. XIX vê-se proliferar a melhoria do abastecimento de água 

às populações nas cidades, como sucedeu em Lisboa, através da implantação de 

chafarizes, fontes, e bebedouros, nas principais praças e ruas de cada bairro, esta 

solução irá dar, gradualmente, lugar ao futuro abastecimento domiciliário. 

 
Ilustração 65 - Imagem de praça com chafariz, Rossio. (Ilustração nossa,2014) 

Mas à medida que o tempo foi passando, e com a implementação do abastecimento 

domiciliário às habitações os chafarizes foram-se tornando menos essenciais à cidade, 

pelo que a sua função principal de abastecimento vai desaparecendo, e assim 

passaram a ter uma função ocasional de abastecimento, memória e de ornamento dos 

espaços públicos da cidade (Ilustração 65). 

Temos então a transformação da função prática de um espaço público de 
abastecimento de água, para um espaço de ornamentação, de convívio e lazer, 
segundo as novas exigências de utilização dos espaços pela burguesia, a água 
continua a figurar no espaço com mais visibilidade, mas com um fim ornamental 
(Pereira, 2007). 
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4. CASOS DE ESTUDO – ESPAÇOS PÚBLICOS 

Neste capítulo iremos efectuar uma leitura crítica sobre um conjunto de infra-estruturas 

consideradas importantes e fundamentais no funcionamento desta complexa estrutura 

da Arquitectura da Água, que foi o Aqueduto das Águas Livres. 

Estas infra-estruturas foram imprescindíveis para o funcionamento deste grande 

sistema de distribuição de água, estão localizadas em três locais estratégicos ao longo 

do seu percurso. O primeiro é o no seu início, na zona das nascentes de Água no Vale 

de Carenque em Belas; o segundo é o seu final, ou seja, na sua chegada a Lisboa no 

Jardim das Amoreiras junto ao Largo Rato; o terceiro corresponde a locais dispersos 

pela cidade onde se implantam outros reservatórios e alguns chafarizes mais 

importantes. 

No referente ao estudo dos Reservatórios é possível afirmar que correspondem a dois 

tipos: os que recolhem as águas directamente das nascentes e as distribuem, não 

fazendo armazenagem, como exemplos as Mães de Água Velha e Nova; e os que 

armazenam e distribuem água ao consumidor como exemplos as Amoreiras e a 

Patriarcal.  

4.1. AQUEDUTO E MÃES DE ÁGUA VELHA E NOVA 

Neste sub-capítulo é efectuada uma leitura crítica aos Reservatórios de Água que se 

encontram implantados no Vale de Carenque em Belas, e que tinham a função de 

recolher as águas das nascentes locais e efectuar a sua  distribuição para o Aqueduto. 

Estes elementos  designados de Mãe de Água Velha  e Mãe de Água Nova foram 

edificados em épocas diferentes, conforme foi surgindo a necessidade de aumentar a 

quantidade de água transportada para abastecer a cidade de Lisboa. 

Este reservatório (Ilustração 66) implanta-se numa  zona rural, no vale de Carenque 

em Belas, concelho de Sintra, sendo o projecto para a sua edificação da autoria do 

Arquiteto  Manuel da Maia “[…] a forma circular que hoje apresenta, identifica-se 

melhor com o traço de Manuel da Maia, no que respeita à restante construção do 

Aqueduto” (Rodrigues, 2006, p.3.). 
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Mãe de Água Velha  

 
Ilustração 66 - Vista exterior da Mãe de Água Velha no vale de Carenque, Belas (Ilustração nossa,2014). 

No que concerne a esta edificação, basicamente  compôe-se por um corpo cilindrico  

com seis metros de diâmeto, que se organiza, funcionalmente, com uma  planta  baixa 

centralizada, e na sua estrutura assenta uma cobertura em abóboda de meia esfera 

com um acabamento rebocado. 

No centro da cobertura sobressai um lanternim (Ilustração 67), também de formato 

cilindrico rasgado por quatro vãos de peito rectilineos, emoldurados e protegidos por 

uma rede de metal com  cobertura em abóboda  encimado  por  pináculo 92. 

O acesso ao interior da Mãe de Água  efectua-se por intermédio de uma porta 

(Ilustração 67) em réguas de madeira com perfil recto e uma verga recta rematada por 

uma cornija,93 dando acesso a uma curta galeria que conduz para  o espaço central do 

reservatório, e também à galeria principal onde o Aqueduto tem o seu ínicio e que se 

encontra a aproximadamente dez metros. 

                                                           
92

 Pináculo – Designa-se como o ponto mais alto de um edifício, servindo como remate final. 
(Branco,1993,p.124) 

93
 Cornija – Moldura saliente de remate superior de uma parede, porta, entablamento ou frontão. A cornija 

é em geral uma moldura composta, resultante da combinação de molduras simples. (Branco,1993,p.63) 
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Ilustração 67 – Da esquerda para a direita; Vão de Acesso ao interior da Mãe de Água Velha, Tanque circular que recolhe as águas das 
nascentes e as distribui para a caleira, e cobertura com lanternim e pináculo no topo. (Inácio,1991). 

No interior do espaço central do reservatório deparamo-nos com  um local calmo,  bem 

iluminado, com os seus paramentos rebocados e pintados em tinta na cor branca,  

assentando uma cobertura em formato de cúpula94 com friso em cantaria, adossados 

às paredes encontram-se  bancos em cantaria. 

O pavimento deste espaço central é coberto por um lajeado em peças de cantaria, no 

seu centro abre-se um tanque circular (Ilustração 67) envolvido por um murete em 

alvenaria rebocada. Este tanque possui uma  ligação à caleira que se desenvolve 

longitudinalmente pelo piso da galeria e que recolhe as águas das nascentes que  

emergem à  sua superfície como um poço e as canaliza para o Aqueduto.  

Sabe-se, por documentação existente, que a planta original da Mãe de Água Velha 
seria a de um edifício de forma hexagonal, cujo traço era, ao que parece, da 
responsabilidade de Azevedo Fortes95 e Manuel da Maia […] no entanto, é a sua 
actual forma cilíndrica que melhor se identifica com o traço de Manuel da Maia, em 
todo o restante do Aqueduto das Águas Livres (Caseiro, 1999, p.72). 

 

 

 

 

                                                           
94

 Cúpula- Tecto em forma de semi – esfera; abóboda esferóide de base circular ou elíptica que cobre 
edifícios monumentais. (Branco,1993,p.213) 

95
 Fortes, Manuel de Azevedo- (1660-1749) Engenheiro militar, obteve a sua formação técnica em vários 

países europeus, o que lhe valeu uma cadeira de Matemática na academia Militar da Fortificação 
Portuguesa em 1695, posteriormente obteve o cargo de engenheiro – mor do reino.  
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Mãe de Água Nova 

 
Ilustração 68 - Exterior da Mãe de Água Nova no Vale de Carenque, Belas, Sintra (Ilustração nossa,2014) 

No que respeita ao estudo deste reservatório, designado de Mãe de Água Nova 

(Ilustração 68), é possível esclarecer que foi edificado anos mais tarde, surgindo para 

responder à necessidade de uma maior quantidade de água para abastecer a cidade 

de Lisboa, conforme descrito no início deste capítulo. 

Esta edificação implanta-se em  frente à Mãe de Água Velha no outro lado da ribeira 

do Vale de Carenque, concelho da Amadora, recebe as águas de outras nascentes 

através do Aqueduto do Caneiro e do Aqueduto da Quintâ, projecto  da autoria do 

Arquitecto  Carlos Mardel. 

Relativamente a esta edificação, compôe-se essencialmente  por um corpo de formato 

octogonal e uma estrutura em cantaria (Ilustração 68), organizando-se numa planta 

centralizada que se  estrutura em dois pisos, caracterizando-se o piso  inferior  pelo 

seu vão de porta de entrada, e o piso  superior pelos vãos de de peito (Ilustração 68). “ 

[…] A Mãe de Água nova possui desenho, igualmente da autoria de Carlos Mardel. 

Construída em cantaria, a sua forma exterior é octogonal” (Caseiro, 1999, p.90). 
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A porta de acesso ao interior do reservatório, em madeira, possui um desenho simples 

rectílineo, em cada face do corpo octogonal foi rasgado um vão de peito para 

iluminação e ventilação do interior os quais são envolvidos por uma  moldura em 

cantaria  protegida por um  gradeamento em ferro (Ilustração 69). 

A cobertura deste volume compôe-se por panos  contracurvados relativamente a  cada  

face do octogono, e terminam na base do lanternim também octogonal, rasgado em 

cada uma das faces por um vão de rectangular, e coroado  por um pináculo (Ilustração 

69). 

     
Ilustração 69 – Da esquerda para a direita; Vão de Acesso, Alçado e planta, vão de janela e pináculo na cobertura da Mãe de Água 
Nova (Museu da Água,2014).  

O interior deste reservatório caracteriza-se por um  espaço amplo de  formato  circular, 

em que o piso se encontra a uma cota de cinco metros abaixo do nível do terreno 

exterior. Deste modo desenvolve-se uma câmara circular enterrada no  terreno  como 

se  estivessemos dentro de  um poço, também com  cinco metros  de diametro. No 

centro desse espaço abre-se no pavimento uma pia circular de reduzida dimensão 

delimitada por um murete de alvenaria. (Ilustração 70). “ […] Interiormente o recinto 

toma a forma circular e desce cinco metros no interior do terreno, formando uma 

câmara inferior em forma de poço cilíndrico de 5m de diâmetro, ao centro do qual se 

abre a pia circular, relativamente pequena” (Caseiro, 1999, p.90). 
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Ilustração 70 – Interior da Mãe de Água Nova (Inácio,1991). 

Os  paramentos interiores são executados em  cantaria de calcário aparente, sobre os 

quais assenta a cobertura em formato de cúpula. O pavimento deste espaço interior 

possui um acabamento em lajetas de calcário e encostado aos paramentos entre as 

aberturas dos vãos deparamos com bancos em pedra que nos convidam a um 

momento de pausa e contemplação (Ilustração 70). 

A comunicação vertical entre o piso enterrado e o nível de entrada de acesso 

processa-se por uma escadaria  de vinte e nove degraus, tangente  a esta desenvolve-

se  uma caleira, com forte pendente, para transporte da água (Ilustração 70). 

Sensívelmente a meio desta escadaria surge uma nascente de água  que se junta com 

a oriunda do Aqueduto do Caneiro, aumentando assim o caudal  de água a transportar 

para o aqueduto principal. 

A meio da descida brota ao lado, nascente própria, que vai engrossar a corrente vinda 
do Aqueduto do Caneiro. É na câmara inferior, dum e doutro lado da porta de acesso à 
escada, que se abrem as condutas de chegada e saída do Aqueduto cujas soleiras 
passam a nível inferior ao da câmara, para permitir o acesso da água à pia e a sua 
saída para juzante. […] Bancos de pedra contornam as paredes entre as aberturas. 
(Moita, 1990, p.108). 

4.2. AQUEDUTO E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA (AMOREIRAS E 

PATRIARCAL) 

Numa leitura crítica destes dois  Reservatórios de Água podemos aferir que ambos 

tinham como função principal o armazenamento da  água potável  transportada pelo 

Aqueduto das Águas Livres, e a posterior distribuição por intermédio das galerias 
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subterrâneas aos chafarizes, e simultâneamente a alguns estabelecimentos públicos e 

edifícios de alguns  particulares. 

Reservatório das Amoreiras 

 
Ilustração 71 - Vista exterior do reservatório das Amoreiras. (Ilustração nossa,2014) 

Este imponente e majestoso reservatório  designado de Mãe de Água das Amoreiras 

(Ilustração 71), foi numa 1ª fase edificado a partir de um projecto da autoria do 

Arquiteto  Carlos Mardel que nele trabalhou entre os anos de 1745 e 1763, ano da sua 

morte não vendo por isso concluída esta  sua obra. 

O projecto não foi finalizado pelo que foi retomado pelo Arquiteto Reinaldo M. dos 

Santos96. Em resultado desta mudança o desenho e a ideia  inicial  de projecto acabou 

por ser  alterada, tanto na sua arquitectura interior como no exterior. 

                                                           
96

 SANTOS, Reinaldo M. dos; (1731-1791), Arquitecto e Engenheiro militar Português, foi aprendiz de 
canteiro nas obras do Palácio de Mafra, foi autor de vários projectos, entre os quais, o das Igrejas de 
Nossa Senhora dos Mártires e de S. Nicolau, de vários chafarizes o das Janelas Verdes, Largo do Carmo 
e outros. No Reinado de D. Maria I dirigiu as obras da Basílica da Estrela, tendo alterado o seu projecto 
inicial, com a intenção de lhe dar mais grandiosidade. 



O Aqueduto das Águas Livres e o espaço público 

 

João António Ferreira da Silva  120 

 

Do projecto da Mãe de Água (1745) existem muitos dos desenhos originais que nos 
permitem identificar quatro versões. Nenhuma corresponde com rigor àquilo que 
efectivamente veio a ser construído o que se deve ao facto de a obra se ter prolongado 
até 1834, e de nela terem intervido outros arquitectos, que, nomeadamente no que diz 
respeito à cobertura e platibanda, se desviaram significativamente dos propósitos 
iniciais. De entre eles destaca-se pela amplitude da intervenção Reinaldo Manuel dos 
Santos (cerca de1772) […] (Caseiro, 1999, p.84). 

Este volume arquitectónico conforma-se numa imponente infraestrutura de formato 

rectangular com dimensões aproximadas de trinta e oito metros de comprimento  por 

trinta e três metros e meio de largura, e uma altura de dezassete metros. 

A sua conclusão ocorreu no ano de1834,  já no reinado de D. Maria II, com  a 

finalização da sua cobertura  em  terraço, acabamento que inicialmente não tinha sido 

previsto, e começando logo  neste período a funcionar em pleno “ […] a espaçosa 

cobertura (38 x33,5 m) de onde se desfruta a cidade e o rio num cenário 

deslumbrante”( Caseiro, 1999, p.84). 

Neste reservatório termina o Aqueduto das Águas Livres, sendo que a água 

transportada por esta infraestrutura jorra através de uma bonita cascata  (Ilustração 

72) da boca de um golfinho para enchimento do tanque do reservatório. Este 

compartimento para armazenamento possui uma altura de sete metros e cinquenta 

centímetros  (7,5 metros) e tem capacidade para armazenar cinco mil e quinhentos 

metros cúbicos  (5500 m3) de água.  “ […] Aqui termina o Aqueduto das Águas Livres, 

num grande tanque que pode conter cerca de  5500 m3 de água  (Caseiro, 1999, 

p.84). 

Esta cascata possui como particularidade especial ter sido constituída por pedras 

originárias do local das nascentes da sua água , pretendendo- se com esta opção 

simbolizar a fonte natural das nascentes das Águas Livres que iriam saciar os 

habitantes da cidade.“ […] A água das nascentes jorra da boca de um golfinho sobre 

uma cascata, construída com pedra transportada das nascentes do Aqueduto das 

Águas Livres “ (Epal, 2015). 
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Ilustração 72 - Da esquerda para a direita; Cascata em pedra para enchimento do reservatório e vãos de passagem pelo seu interior. 
(Lado poente e lado nascente) (Ilustração nossa,2014)  

Em termos formais este reservatório é composto por dois volumes , a Casa da Água 

ou Reservatório onde se procede o seu armazenamento, e a Casa do Registo que é 

um pequeno volume exterior anexo ao reservatório no lado poente, a partir do qual se 

efectuava a distribuição de água para as galerias e o controlo das quantidades 

distribuídas. 

A casa da água (Ilustração 73), é um paralelepípedo cuja base possui as seguintes 

dimensões: vinte e quatro metros e quarenta centímetros (24,40 m) por vinte e oito 

metros e sessenta centímetros (28,60m), implantando-se  seguindo o eixo longitudinal 

do último troço da arcaria do Aqueduto.“ […] A Casa da Água é fundamentalmente um 

paralelepípedo cuja base mede 24,4 m x28,6 m, composto segundo o eixo da arcaria 

que a antecede “ (Caseiro,1999,p.84). 

Ilustração 73 - Vista interior da casa da Água, no reservatório das Amoreiras (Ilustração nossa,2014). 
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A Casa do Registo referida anteriormente, volume adossado ao paramento do 

Reservatório no lado poente, distribui-se por dois níveis altimétricos, um à cota do 

nível do jardim exterior e outro ao nível da Rua das Amoreiras (Ilustração 74). A sua 

função era a distribuição de água e o controlo de saída para as galerias, ou seja,  para 

a galeria da Esperança, do Loreto e um ramal para abastecer directamente  o Chafariz 

do Rato.  

                                                           

Ilustração 74 – Da esquerda para a direita; Casa do registo adossada ao reservatório das Amoreiras, ao nível do Jardim exterior e ao 
nível da Rua das Amoreiras. (Ilustração nossa,2014)  

Na sua cobertura existe um amplo terraço a dois níveis (Ilustração 75), com acesso 

entre eles por escadas e um pavimento revestido por um lajeado de cantaria de 

calcário. Em toda a sua periferia é protegido por uma platibanda, sendo hoje possível 

disfrutar de uma belíssima vista sobre a  cidade de Lisboa, o seu rio e toda a 

envolvente próxima. (Ilustração 76).   

    
Ilustração 75 – Terraço na cobertura do reservatório das  Ilustração 76 – Vista sobre Lisboa e o Tejo (Ilustração nossa,2014) 
Amoreiras (Ilustração nossa,2014)   

No que concerne à edificação deste reservatório, em termos construtivos, os seus 

paramentos são executados em cantaria de calcário aparente, rasgados por vãos 

esbeltos com verga em arco de volta perfeita e molduras simples em cantaria, em 

número de três no lado nascente e no lado poente. 
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Ilustração 77 – Da esquerda para a direita; Gárgulas na cornija de remate às duplas pilastras toscanas, e vista geral das duplas 
pilastras no cunhal do Reservatório (Ilustração nossa,2014). 

Estes paramentos encontram-se flanqueados por conjuntos de duplas pilastras97 

toscanas98, encimadas por uma cornija onde ressaltam as gárgulas99 (Ilustração 77) 

em  forma de animais e sendo rematada pela  platibanda que envolve a zona do 

terraço“ […] As gárgulas, em tudo  semelhantes às da Praça do Comércio, dispostas 

na cornija  no prolongamento das pilastras, são os únicos elementos com assumido 

papel  ornamental” (Caseiro, 1999, p.85). 

No alçado principal, aberto a sul, deparamos com um volume adossado e saliente, 

com a mesma altura e acabamento, possuíndo uma única janela de peito com verga 

em arco de volta perfeita e moldura simples em cantaria, com caixilharia de madeira 

pintada na cor branca e vidro simples. Este elemento é envolvido por duas escadarias 

simétricas (Ilustração 71), divergentes e com dois lances, o espaço interior deste 

volume constitui –se como o espaço de entrada e de recepção actual aos visitantes. 

                                                           
97

 Pilastra – Elemento vertical saliente de uma fachada, coincidente quase sempre com um pilar da 
estrutura. Em geral de cantaria aparelhada. (Branco, 1993, p123) 

98
 Toscanas – A ordem toscana foi desenvolvida na época Romana, sendo uma simplificação com as 

mesmas proporções da ordem dórica. A coluna tem base circular, o fuste é liso sem caneluras, e o capitel 
simples com aneletes (toros). (Disponível em www.britannica.com/EBchecked/topic/610517/tuscan-order). 

99
 - Em Arquitectura são elementos destinados ao escoamento de águas pluviais das coberturas, ornadas 

em figuras humanas ou de animais. (Branco, 1993, p.95) 
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No alçado posterior a norte, o paramento foi rasgado por três vãos de janela com 

verga em arco de volta perfeita e molduras simples em cantaria, ao centro encontra-se  

a arcaria do troço final do aqueduto que se funde ao paramento (Ilustração 78). 

     

Ilustração 78 – Imagem jardim Amoreiras (Googlemaps,2014) Ilustração 79 – Troço final do Aqueduto adossado ao corpo ao corpo 

 do Reservatório das Amoreiras no lado norte. (Ilustração nossa,2014). 

No interior a cobertura do tanque de armazenamento de água assenta na zona central  

em quatro grandes colunas implantadas no centro do tanque (Ilustração 73), sobre as 

quais repousam os  arcos em  alvenaria que suportam a cobertura e o  terraço. 

Esta cobertura divide-se em três alas, possuindo cada uma delas três tramos, 

formando coberturas diferenciadas em nove abóbodas de aresta (Ilustração 73). 

rebocadas  e pintadas na cor branca e que apoiam em pilastras toscanas adossadas 

aos paramentos laterais  em cantaria de calcário aparente (aparelho isódomo). 

Estes paramentos interiores são  rasgados pelos vãos de janela com verga em arco de 

volta perfeita conforme referido anteriormente, e conferem ao interior uma 

luminosidade especial, oferecendo a sensação  de estarmos perante um ambiente 

específico e sagrado.  

Junto destes vãos deparamo-nos com pequenos espaços, nos quais se definem 

bancos corridos em cantaria designados de conversadeiras, criando pontos de 

paragem  com um caracter mais privado que convidam a uma pausa para reflexão e 

observação do espaço e do exterior. (Ilustração 80). 
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Ilustração 80 – Espaço onde se localizam os bancos adossados aos paramentos interiores, designados de conversadeiras. (Ilustração 
nossa,2014). 

O tanque onde a água repousa é rodeado por um passeio coberto por um lajeado de 

calcário e delimitado por um murete em cantaria com um metro de altura. Na 

confluência com a cascata procedeu-se  ao rasgamento de parte da  sua base, de 

ambos os lados, por arcos de volta perfeita que se abrem para um passeio curvo  

permitindo  a passagem pelo seu interior (Ilustração 72). 

O acesso ao terraço na cobertura é efectuado por uma escadaria em cantaria  que se 

desenvolve lateralmente à cascata, permitindo a ligação  a uma galeria que passa pelo 

tardoz da parede da referida cascata. (Ilustração 81). 

    
Ilustração 81- Da esquerda para a direita; Escadaria de acesso ao terraço, e galeria de acesso ao terraço a tardoz da parede da 
cascata (Ilustração nossa,2014) 

Antes de alcançar o terraço deparamo-nos com uma abertura de um vão de sacada, 

mesmo por cima da cascata, o qual nos oferece a oportunidade de voltar a olhar,  num 

nível mais elevado, todo o espaço interior do Reservatório. (Ilustração 82). 
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Ilustração 82 – Da esquerda para a direita; Vista interior da arca água a um nível superior, e vão sobre a cascata. (Ilustração 
nossa,2014). 

Nesta leitura, é possivel constatar que esta infraestrutura, em resultado da sua  

implantação a uma cota elevada nesta zona da cidade, propôs e originou um novo 

momento na estrutura urbana da cidade, quer o seu jardim quer o seu terraço na 

cobertura. 

É perceptível que terá sido concebido com a intenção de configurar um espaço  

visitável,  de  contemplação, e consagração deste líquido precioso que é a água.  

Após a ascensão ao átrio é imediata e surpreendente a percepção integral do espaço 
interior. Para além do esquema do acesso a sua fruição torna eventual a sua 
sacralidade, como se de um templo das águas se tratasse. Para tal contribui a evidente 
adopção do partido estrutural das igrejas-salão de raiz quinhentista (Caseiro, 1999, 
p.85). 

Presentemente o espaço deste Reservatório pode ser visitado, sendo  utilizado como 

espaco de exposições temporárias de todo o tipo de artes, palco para peças de teatro, 

dança, concertos vários e outros eventos. 

Reservatório da Patriarcal 

Este reservatório  localiza-se no Jardim do Príncipe Real (Praça de D.Pedro V) no 

Bairro Alto (Ilustração 83), outrora chamado de Chão da Ferroa100 (ou Alto da Cotovia), 

onde nos finais do sec. XVII  tinha sido  iniciado a construção de um palácio chamado 

de Tarouca101 que foi abandonado por questões financeiras, acabando por ficar em 

                                                           
100

 Espaço  onde se localiza o  Jardim do Principe Real. 

101
 Palácio Tarouca, projectado pelo filho do Marquês de Alegrete ( João Gomes da Silva Teles,  Conde 

de Tarouca) 
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ruínas. Este espaço degradou-se, tendo sido considerado, nessa época,  a lixeira do 

Bairro Alto. 

Ilustração 83 – Jardim da Praça do Príncipe Real no Bairro Alto, onde no seu centro se localiza o lago sobre o Reservatório da 
Patriarcal (França,2001, p.14). 

O reservatório desenvolve-se num volume enterrado (Ilustração 81), originando um 

espaço  totalmente subterrâneo não sendo visivel exteriormente, pelo que só quando 

estamos junto ao lago se torna visível a existência de umas escadas que dão acesso 

ao seu interior (Ilustração 84). 

     
Ilustração 84 – Da esquerda para a direita; Jardim e lago exterior, e acesso ao interior do reservatório da Patriarcal (Ilustração 

nossa,2014).  

O nome atribuído ao reservatório tem a sua  origem, porque no mesmo local tinha sido 

construída anos antes a sede Patriarcal de Lisboa ocidental (Ilustração 85). Esta 
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construção efectuada numa estrutura em madeira assentava a sua base,  

precisamente, sobre o que restava das espessas cantarias das fundações do Palácio 

Tarouca. 

[…] Aproveitaram eles as paredes em parte erguidas pelo Conde de Tarouca, 
completadas com um primeiro andar de madeira, na fachada principal, pelo lado norte, 
e levando a meio uma vasta igreja com um pórtico acedido por uma curta escadaria de 
cinco degraus […] cedo ameaçou ruína, no estaleiro jamais concluído (França, 2001, 
p.21). 

Neste edifício, sede da Igreja da Patriarcal ainda foi  celebrada uma primeira missa no 

ano de 1757, embora uns anos mais tarde em 1769,  este edifício foi palco de um 

violento incêndio, considerado criminoso, que o destruíu deixando-o em ruínas 

(Ilustração 85). A partir deste acontecimento o local passou a designar-se o sítio da 

Patriarcal Queimada “ […] Apressadamente, a Patriarcal de Lisboa Ocidental foi 

inaugurada com primeira missa em 8 de Junho de 1757, estando as obras ainda em 

grande atraso” (França,2001,p.21). 

 
Ilustração 85- Imagem do incêndio da Patriarcal (França,2001, p.20) 

O Reservatório da Patriarcal (Ilustração 86) foi projectado em 1856 pelo Engenheiro 

Françês Louis Charles Mary102, sob a  administração da 1ª Companhia da Empresa 

das Águas de Lisboa, e servia para apoio na distribuição de água a Lisboa. Foi  

implantado precisamente sobre a implantação da antiga Igreja da Patriarcal, as  obras 

começaram no ano de 1860  terrminando em 1864.  

                                                           
102

 MARY, Louis Charles - Inspector de Pontes e Calçadas que pertencia ao serviço das águas do Sena, 
Paris, que era considerado o mais reputado especialista Europeu no tema do abastecimento de água ás 
cidades. 
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Inicialmente começou por receber só  as águas do Aqueduto das Águas Livres através 

do reservatório do Arco103, situado na Rua das Amoreiras junto ao jardim,  até ao ano 

de  1880. Este Reservatório tinha como uma das funções principais efectuar a 

regulação de pressão entre o reservatório do Arco e as canalizações de água para 

abastecer toda  a zona baixa da cidade. 

O engenheiro que o projectou introduziu na época uma estratégia diferente na 

distribuição de água na Cidade de Lisboa, pelo que a dividiu em três zonas altimétricas 

distintas: zona baixa, média e alta. Para que o sistema funcionasse era necessário que 

a água fosse distribuida sobre pressão em canalizações fechadas de ferro fundido.“ 

[…] Nos projectos do engenheiro Mary, que introduziu uma inovação na filosofia da 

distribuição de água na cidade, que passou a estar dividida em zonas altimétricas – 

nessa época, 3 zonas: baixa, média e alta” (Caseiro, 1999, p.118). 

    
Ilustração 86 - Da esquerda para a direita; Imagem da Planta, e Corte do Reservatório da Patriarcal no Jardim do Príncipe Real no 
Bairro Alto. (França,2001, p.31) 

Nesta lógica, deste reservatório partiam três galerias para a zona baixa da cidade. 

Uma desenvolvia-se  até à rua da Alegria onde terminava, outra distribuía  água até à 

zona ocidental da cidade, e uma terceira galeria  chamada de Patriarcal efectuava  a 

ligação com a galeria do Loreto proveniente da Mãe de Água das Amoreiras, mas que 

nunca chegou a receber água deste reservatório. 

Partem deste reservatório três galerias subterrâneas: 

A primeira rompe da parede de Leste (à altura de 3 metros) e vai encontrar a galeria do 
Loreto. Era responsável pelo trasporte de água do Reservatório do Arco. 
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 Reservatório do Arco – Localizado na rua das Amoreiras junto ao jardim, era abastecido directamente 
do Aqueduto através de uma galeria para abastecer a zona média da Cidade.  
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A segunda galeria, localizada por baixo da primeira, seguia até à Rua da Alegria onde 
terminava. 

A terceira galeria partia da parede do lado ocidental em direcção à Rua de S. Marçal e 
abastecia a zona poente de Lisboa. (Museu da Água, 2015). 

No que se refere a esta edificação constata-se que constitui-se como um reservatório 

totalmente subterrâneo (Ilustração 90), construído em alvenaria de pedra, 

desenvolvendo - se numa forma octogonal que coincide precisamente com o polígono 

representado pelo gradeamento em ferro, que delimita o lago no exterior e que lhe  

serve de cobertura. (Ilustração 87). 

    
Ilustração 87 – Da esquerda para a direita; Imagem do lago, e do seu gradeamento de protecção, no Jardim do Príncipe Real no Bairro 
Alto. (lustração nossa,2014) 

Este reservatório possui a capacidade de um armazenamento de água potável de 

oitocentos e oitenta metros cúbicos (880 m3), que atingia a altura máxima de dois 

metros e cinquenta (2.50m) dentro do reservatório, destinamdo -se a abastecer toda a 

zona baixa da cidade nomeadamente os  chafarizes da Rua do Século,  Loreto, S. 

Pedro de Alcântara , e o próprio lago do Jardim. 

Este lago desenha-se igualmente num octogono e no seu centro possui um repuxo104, 

e na sua base quatro aberturas circulares funcionavam como escoadouros105. 

(Ilustração 88). 

[…]  Tanto o lago como o repuxo estariam destinados a arejar as águas antes delas 
entrarem  no  depósito. A água repuxada entrava no reservatório através das quatro 
aberturas  colocadas  no  fundo da bacia,  munidas  com  tubos  que  se  prolongavam 
até à superfície  da  água  e  que  funcionavam  como  escoadouros. (Museu da água, 
2015). 

                                                           
104

 Repuxo – Jorro de Água que se localizava no centro do lago, cuja função tal como o lago, seria a de 
arejar as águas antes de entrarem no reservatório. 

105
 Escoadouro- aberturas colocadas no fundo do lago ou bacia para o escoamento da água do 

reservatório. 
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O jardim que envolve o lago do reservatório possui uma área de dez mil e duzentos 

metros quadrados (10 200 m2), concebido de acordo com o gosto romântico inglês e 

revela um desenho trapezoidal  (Ilustração 83). 

     
Ilustração 88 - Imagem do lago com repuxo ao centro, e os quatro escoadouros. (lustração nossa,2014) 

A particularidade do desenho do lago e do reservatório, deriva da forma de uma parte 

do edificio do Real Erário Público e Tesouraria Central do Reino106, (Ilustração 89), que 

nesse local  começou a ser construído em 1789 no  reinado de D.Maria I 107, mas que 

acabou por ser abondonado. “ […] usou-se então a planta do corpo central do Erário 

cujos restos se demoliram, a tiros de pólvora” (França, 2001, p.31). 

         

Ilustração 89 - Planta e Alçado do Edifício do Real Erário e tesouraria Central do Reino. (França,2001, p.22,23) 

No que concerne ao aspecto construtivo este reservatório foi edificado em alvenaria de 

pedra e uma  estrutura composta por trinta e um pilares executados em blocos de 

                                                           
106

 Edifício que foi  iniciado, mas a construção revelou-se muito  cara e de difícil execução, pelo que em 
1797 foram abandonadas as obras. 

107
 Raínha de Portugal entre 1777 e 1816, de cognome a Piedosa. 
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alvenaria de pedra com nove metros e vinte cinco centímetros de altura, possuindo 

diferentes larguras, sobre os quais  poisam os  arcos em cantaria que sustentam a 

abóboda do  tecto (Ilustração 90)  na qual se apoia  o lago existente no  exterior.  

          
Ilustração 90 - Da esquerda para a direita; Interior do reservatório da Patriarcal, e pilares com arcos de cantaria. (Ilustração 
nossa,2014) 

Após o ano de 1880, a cidade de Lisboa  começou por ter um verdadeiro sistema de 

abastecimento de água, no que diz respeito á distribuição  urbana  e distribuição  

domiciliária, devido à nova captação de água com origem no rio Alviela.  

Para o apoio desta nova captação de água foram construídas duas grandes 

infraestruturas para o efeito, o Aqueduto do rio Alviela que efectuava o transporte de 

água para a cidade e a Estação elevatória dos Barbadinhos que a  colocava nas zonas 

mais elevadas da cidade.“ […] Cuja Água irá invadir a partir de 1880, ano da 

inauguração da Estação Elevatória a Vapor dos Barbadinhos108,”  (Caseiro, 1999, 

p122). 

Este reservatório foi recuperado em 1994 pelo Arquitecto Mário Varandas Monteiro109, 

por ocasião do evento “Lisboa Capital Europeia da Cultura”, que originou a sua 

distinção, em 1995, com o Prémio Eugénio dos Santos110 (Reabilitação Urbana). 

                                                           
108

 Actual sede do Museu da Água da EPAL 

109
 MONTEIRO, Mário Varandas – Elaborou o projecto de recuperação deste Reservatório que originou a 

distinção com o prémio Eugénio dos Santos (Reabilitação urbana) em 1995, e no qual foram criadas as 
condições de visita e realização de actividades culturais (onde se inclui a construção de uma estrutura 
metálica para circulação pedonal). 
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Presentemente esta infraestrutura pode ser visitada bem como as suas galerias de 

distribuição, encontrando -se actualmente a ser utilizado como espaço público para 

festas, exposições temporárias de todo o tipo de artes, concertos, bailados, recitais, e 

outros eventos, possuindo uma capacidade para 350 pessoas. 

4.3. AQUEDUTO E CHAFARIZES 

 

Ilustração 91 - Rede de abastecimento de água e localização dos chafarizes em Lisboa, EPAL (Bruno,2012,p.30). 

Neste capítulo da dissertação pretende-se efectuar uma leitura crítica sobre diversos 

chafarizes, elementos arquitetónicos que faziam parte integrante do conjunto de 

infraestruturas de abastecimento de água, e que eram protagonistas de uma  função 

significante nos espaços públicos da cidade.“ […] Estes elementos (chafarizes) 

revelam-se muito importantes na composição do conjunto e do espaço público urbano” 

(Pereira, 1989, p.115).  

A função principal de um chafariz, era permitir o contacto entre habitantes e sobretudo  

o abastecimento de água potável,com acesso livre a qualquer habitante da cidade. A 

                                                                                                                                                                          
110

 Prémio atribuído pela Câmara Municipal de Lisboa, destinado a distinguir uma bela obra de 
Engenharia. Eugénio dos Santos (1711,1760) foi capitão de Engenharia, após o terramoto de 1755 foi 
convidado pelo Marquês de Pombal para integrar a equipa dirigida por Manuel da Maia Engenheiro-mor 
do Reino, tendo ficado à sua responsabilidade a elaboração do Plano Geral de Reconstrução da Baixa de 
Lisboa. 
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sua implantação potenciava o surgimento de espaços como Praças, Largos, Ruas ou 

Becos, momentos urbanos de encontro, reunião e de lazer entre vizinhos e  cidadãos 

em geral. 

Estes elementos arquitectónicos implantados nestes espaços públicos contribuiam 

também  para a sua valorização no interior da cidade, servindo ao mesmo tempo de 

marco de localização ou de Ponto Marcante111 para orientação dentro da cidade. 

Podemos atribuir-lhe três qualidades importantes, a sua funcionalidade, a sua imagem 

como símbolo da água, e o  papel fundamental  no  embelezamento  da cidade. 

Estes diversos tipos exemplares de chafarizes que se encontram distribuídos pela 

cidade, surgem  graças ao contributo dos melhores Arquitetos da época, entre os 

quais  se pode destacar, Carlos Mardel, Rodrigo Franco112, Miguel Angelo Blasco113, 

Reinaldo Manuel dos Santos. 

Numa leitura genérica podemos caracterizá-los  por possuirem  mais que uma saída 

de água (bica), onde o utilizador acede directamente para encher o recipiente, 

podendo serem constituídos por um ou mais tanques  a níveis altimétricos diferentes, 

que serviam  também de  bebedouro aos animais ou para lavagens de roupa.Como 

curiosidade menciona-se que em alguns chafarizes com bebedouros para os animais,  

era necessário colocar na sua envolvente frades114  para evitar a acumulação dos 

veículos de tracção animal. 

Com um número variável de bicas é em muitos casos composto por tanques a níveis 
diversos, diferenciando a água das pessoas da dos animais. Por tal razão surgiram à 
sua volta frades, destinados a evitar a aglomeração  de carros de traçcão animal junto 
aos tanques” (Pereira,1989,p.115).  

Estes elementos, desempenharam um papel muito importante e vital na cidade, tanto 
ao nível do abastecimento de água às populações como também na referência da 
imagem e identidade da cidade ou partes desta. 

Lisboa começa a negar o protagonismo atribuído aos Chafarizes até à primeira metade 
do séc. XIX. Esta resolução é, sobretudo, o marco do início do fim do Chafariz – 

                                                           
111

 Ponto Marcante – É um ponto de referência na cidade, em que o observador não se encontra dentro 
dele, pois é externo (Lynch,2008,p.53). 

112
 FRANCO, Rodrigo - Começa a actividade como ajudante do Arq. Custódio Vieira, assumiu a direcção 

da obra do Aqueduto das Águas Livres entre os anos de 1744-1745, até a direcção da obra passar para o 
Arqº Carlos Mardel, foi arquitecto na Mitra e nas igrejas do patriarcado de Lisboa, e nesta qualidade 
executou a única obra que dele é conhecida a Igreja do Senhor da Pedra em Óbidos. 

113
 BLASCO, Miguel Ângelo - (1679-1772), Engenheiro militar Italiano, dirigiu a obra do Aqueduto das 

Águas Livres entre os anos  de 1763-1772. 

114
 Frades - Marcos em pedra colocados para limitar o acesso a determinado espaço. 
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Monumento. A água continuará a ser utilizada nos Monumentos da cidade, por vezes 
até com um papel mais destacado, mas com fim apenas ornamental. 
(Pereira,2007,p.10). 

Hoje encontram-se desactivados, embora estes equipamentos mantenham um papel 

na identidade, imagem e especificidade na cidade de Lisboa. 

4.3.1. CHAFARIZES – TIPOLOGIAS  

Neste subcapítulo procuramos distinguir diversas  tipologias  de chafarizes que foram  

edificados  na cidade de Lisboa, os quais  podem ser  divididos em  três grupos : “ […] 

Podemos distinguir essencialmente três tipologias utilizadas, quanto à sua intervenção 

urbana – os grandes chafarizes “ […] grandes chafarizes de espaldar “ […] pequenos 

chafarizes de espaldar “ (Moita, 1994, p.309). 

O primeiro grupo inclui os grandes chafarizes, que se caracterizam como aqueles que 

foram implantados em Praças projectadas e construídas propositadamente para o 

efeito. Como exemplos destacam-se os chafarizes do Jardim de  São  Pedro de 

Alcântara ao Bairro Alto que não chegou a ser concluído, e o chafariz das Janelas 

Verdes perto  de Santos. Estão incluídos ainda neste grupo os chafarizes edificados 

no centro de praças existentes, e que definiam esse espaço,tendo como exemplos o  

chafariz do Largo do Carmo; do Loreto; Largo de São Paulo; Praça da  Armada e o do 

Jardim das  Necessidades. 

No segundo grupo que define os  Grandes Chafarizes com Espaldar115, constituem  

aqueles que foram colocados e organizados em função das pré-existências, e que 

marcaram  fortemente o urbanismo nesses locais. Nesta tipologia englobam-se os 

chafarizes implantados em Largos como o do Rato, da Esperança, Intendente, do 

Campo  Santana e os que foram construídos em Ruas existentes mas que deram 

origem a  novos espaços como o da Rua Formosa, de Benfica e das Laranjeiras. 

Por último os Pequenos Chafarizes de  Espaldar, elementos que foram edificados em  

espaços  existentes mas que não os marcarem nem influenciaram  em termos 

urbanos,  como exemplares temos o  chafariz das Terras e o da  Fonte Santa. Estas 

tipologias de chafarizes vão ser objecto de estudo no capítulo 4.3.3 e 4.3.4. 

 

                                                           
115

 Espaldar – Elemento que se define como o plano vertical posterior (no caso uma parede) do chafariz 
onde encosta o tanque para abastecimento, e onde a água sai pelas bicas. (tradução nossa, 2014)  
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4.3.2. CHAFARIZES - ABASTECIMENTO 

Neste capítulo efectuamos o estudo dos chafarizes quanto ao modo como são 

alimentados de Água, para posteriormente abastecerem directamente a população.  

Neste caso podemos classificá-los em dois grupos: no primeiro os chafarizes que 

eram  abastecidos directamente  pelas  nascentes locais, ou seja, os mais antigos da 

cidade. No segundo grupo os que eram abastecidos pela nova infraestrutura, ou seja, 

o  Aqueduto das águas Livres. 

No primeiro grupo de chafarizes abastecidos por nascentes locais, os mais antigos da 

cidade, enquadram-se  o Chafariz de El Rei , de Dentro, da Praia, dos Paus, da Bica 

do Sapato, de Belém,e o da Ajuda. Convém referir que estas nascentes de água 

provenientes das encostas de Alfama eram bicabornatadas, cloretadas – sódicas ou 

cálcicas, por essa razão eram consideradas medicinais e comparadas às das Caldas 

da Rainha. Brotavam  das nascentes com temperaturas entre os 20 º e os 34º C, e 

originaram o aparecimento das Alcaçarias, elementos que foram objecto de estudo no 

capítulo 3.1.  

No segundo grupo, os chafarizes abastecidos  pelo Aqueduto das Águas Livres 

através das suas quatro galerias (Santana, Necessidades, Esperânça, e Loreto), 

estudadas no capítulo 3.1. Estes  incluem o de Entre Campos, Intendente, Campo 

Santana, São Sebastião da Pedreira, Cruz do Taboado, Socorro, Janelas Verdes, 

Campo de Ourique, Estrela, Praça de Armas, das Terras, Necessidades, Arco de S. 

Bento, Praça das  Flores, Cais do Tojo, Esperânça, Praça da Alegria, Formosa (rua do 

Século), Largo do Carmo,Largo de São Paulo, Loreto, e por último o chafariz do Rato 

abastecido  por um ramal próprio,conforme referido no capítulo 3.1. 

4.3.3. CARACTERÍSTICAS DOS CHAFARIZES ABASTECIDOS PELAS 

NASCENTES LOCAIS  

Neste subcapítulo efectuamos a leitura crítica de alguns Chafarizes considerados os 

mais antigos da cidade, abastecidos por nascentes locais, e anteriores à  construção 

do Aqueduto das Águas Lívres. 
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Chafariz de El Rei  

 
Ilustração 92 – Imagem do Chafariz de El Rei. (Ilustração nossa,2014) 

Este chafariz considerado o mais antigo da cidade de Lisboa (Ilustração 92),  

encontra-se implantado na Rua Cais de Santarém próximo do Largo Terreiro do Trigo 

(Ilustração 93). Integrado numa frente edificada e justaposto ao Palácio de El Rei ou 

das Ratas, foi  assente sobre a Cerca Moura. “ […] Adossado ao Palácio das Ratas 

tendo o corpo superior recuado, assente sobre a denominada cerca moura” (Vale 

Sipa116, 2001, p.6). 

Terá sido o primeiro chafariz público de Lisboa, edificado no séc. XIII (1220) no 

reinado de D. Afonso III, sendo nesta época que surge a primeira referência 

documental a este elemento com o nome de São João da Praça dos Canos. No 

reinado de D.Diniz (1308) este Monarca ordena as obras de alterações pelo que 

passou a designar-se de chafariz de El Rei em sua homenagem. “ […] Chafariz de El 

Rei edificado no século XIII, foi reformado pelo Rei Diniz, reconstruído no ano de 1747, 

reparado depois de 1755 e melhorado nos meados do séc. XIX.” (Vale, Sipa, 2001, 

p.2)  

                                                           
116

 Vale, Sipa - Sistema de Informação para o Património Arquitectónico, é um sistema de informação e 
documentação sobre Património Arquitectónico, Urbanístico e Paisagístico gerido pela Direcção Geral do 
Património Cultural (DGPC). 
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Este chafariz era abastecido directamente  pelas nascentes de água das encostas  de 

Alfama, e alimentou a cidade de Lisboa até ao reinado de D. João V. 

Por ordem de D.João II (1487) efectuaram-se obras de recuperação e efectuou-se 

uma ligação ao mar com o intuito de abastecer de água potável os navios que faziam 

a Carreira das Índias. Inicialmente possuía três bicas de abastecimento, passando 

posteriormente a seis, e por fim possuía já  nove bicas em funcionamento, sendo cada 

uma delas  para um grupo social diferente.“ […] O chafariz abastecia então com as 

suas seis bicas de pedra, com bocais de bronze e posteriormente acrescentaram mais 

três” (Flores, 1999, p.6). 

 
Ilustração 93 - Local do Chafariz de El Rei, na Rua Cais de Santarém próximo do Largo Terreiro do Trigo. (Googlemaps,2014). 

No que concerne ao aspecto construtivo este elemento urbano, desenvolve-se numa 

arquitectura de estilo Maneirista e neoclássica, com uma composição de duplo 

espaldar recuado, em cantaria de calcário lioz, com os seus panos divididos por 

pilastras e com remate por uma platibanda, no qual assentamonde vasos e pináculos.   

O acesso ao piso inferior, com um acabamento em lajeado de calcário, para o 

abastecimento de água efectua-se através de degraus em cantaria que se encontram 

nos seus extremos opostos,e implanta-se a uma cota inferior ao arruamento, onde se 

encontra o tanque de planta rectangular ocupando todo o comprimento do espaldar, 

com um interior côncavo com réguas metálicas para apoio do  recipiente.  
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Ilustração 94 - Da esquerda para a direita; Arca de água no interior do Chafariz de El Rei (Museu da Cidade,2012);e vista exterior do 
chafariz (Ilustração nossa,2014).    

O piso superior está ligeiramente recuado, ladeado por dois panos de muro saliente, 

possui três vãos rectos e no pano central uma porta de duas folhas metálicas com 

moldura.   

O espaldar no piso inferior é rematado por uma cornija em cada um dos seus panos, 

que possuem cinco  frestas para arejamento do  interior da arca de água. Possuem 

ainda molduras salientes estando em dois deles representadas  as armas da cidade, 

enquanto que no pano central apresenta-se o escudo real rematado por um frontão 

triangular.  

Ambos os espaldares estão divididos em nove panos separados por pilastras, 

rusticadas no piso inferior e toscanos no superior. Na base do espaldar inferior surgem 

três bicas metálicas assentes sobre uma almofada quadrangular em cantaria.  

O acesso ao interior da arca  de água (Ilustração 94) efectua-se por um vão de  porta 

localizada na travessa do chafariz De El Rei, que nos conduz a uma galeria com  

cobertura em abóboda de berço  que liga à arca de água de planta quadrada com 

cobertura em abóboda de barrete de clérigo, perfurada  por falso lanternim. 

Através de porta localizada na Travessa do Chafariz, acede-se ao interior da caixa de 
água, por meio de lanço  recto de escada em cantaria, a galeria ( num plano inferior 
relativamente ao exterior),com cobertura em abóboda de berço, articulada com cisterna 
de planta quadrada e cobertura em abóboda de barrete de clérigo perfurada ao nível do 
remate, por falso lanternim” (Vale, Sipa, 2001, p.2). 

Este chafariz urbano implanta-se junto à via pública, na zona ribeirinha da cidade, 

estando o piso de acesso ás bicas a uma cota inferior ao arruamento  fronteiro. É 
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limitado por um gradeamento metálico com um desenho  em losangos e termina no 

seus extremos em dois acrotérios117 de cantaria onde assentam os dois candeeiros 

metálicos para iluminação deste espaço público, separado da via pública  por um 

passeio público  com um acabamento em calçada à portuguesa.  

Chafariz de Dentro 

 
Ilustração 95 – Largo com o Chafariz de Dentro ao fundo. (Ilustração nossa,2014). 

Este chafariz denominado de Dentro (Ilustração 95), designado por Chafariz dos 

Cavalos derivado às suas bicas serem em bronze e com um desenho de cabeças de 

cavalos.“ […] 1373 - Segundo o cronista Fernão Lopes, são retiradas neste ano as 

bicas de bronze em forma de cabeças de cavalo, para que os castelhanos que então 

cercavam Lisboa as não levassem.” (Vale, Sipa,2001,p.2) 

É um dos chafarizes mais antigos da cidade, desconhecendo -se concretamente a 

data da sua edificação, sendo provável o ano de 1285, e objecto de uma reformulação 

em 1622. “ […] O Chafariz de Dentro, um dos mais antigos de Lisboa […] com 
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 Acrotérios – Designa-se a extremidade superior de um frontal; pedestal colocado nas extremidades de 
qualquer objecto. (Branco,1993,p.12) 
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referência textual de 1285, onde a estrutura hidráulica é designada dos cavalos” (Silva, 

1987, p.103).   

 
Ilustração 96 - Local do chafariz, no Largo do Chafariz de Dentro (Googlemaps,2014). 

A designação de Chafariz de Dentro (Ilustração 96), tem a sua origem, no facto de ter 

passado a estar localizado no interior da muralha Fernandina aquando da construção 

da referida muralha, e também em contraponto aos chafarizes da Praia e dos Paus 

implantados no lado exterior da muralha. 

A construção destes dois chafarizes da (Praia e dos Paus) leva a concluir o elevado 

caudal existente que abastecia o chafariz de Dentro, bem como o aumento da procura 

deste líquido, tornando – se uma zona crucial no abastecimento de água à Lisboa 

Seiscentista. “ […] o chafariz fornecia água a um outro, o da Praia”(Flores, 1999, p.4). 

As águas deste chafariz provinham das nascentes das encostas de Alfama, e 

abasteciam também estes dois chafarizes e um tanque para as lavadeiras que se 

situava nas proximidades, mais concretamente no Cais da Lingueta.“ […] 1837- 

Construção do tanque das Lavadeiras no Cais da Lingueta, para onde corriam os 

sobejos do Chafariz.” (Vale, Sipa, 2001, p.2) 
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Ilustração 97 – Da esquerda para a direita; Interior do chafariz de dentro de acesso às arcas de água (Museu da Cidade,2012); e vista 
exterior do chafariz com tanques de abastecimento de água para as pessoas e para os animais. (Ilustração nossa,2014). 

Sobre este este elemento implanta- se num Largo com o mesmo nome servindo- lhe 

como pano de fundo. A sua composição volumétrica revela uma estrutura em cantaria 

de lioz, definindo um muro adossado a dois edifícios de quatro pisos.  

O volume que compõe o corpo do chafariz, estrutura-se num espaldar simples em 

cantaria de calcário em aparelho isódomo, com formato rectilíneo bastante longo, 

flanqueado por pilastras toscanas, nos quais foram abertos dois vãos de janela com 

molduras em cantaria gradeadas, com a função de arejamento e iluminação do 

interior. 

No seu interior encontram-se duas arcas de água, sendo uma visitável, que eram 

alimentadas por nascentes distintas provenientes das encostas de Alfama. O espaldar 

é rematado no topo por uma cornija, que se encontra encimada por uma platibanda 

com uma estrutura metálica aberta. 

Na base possui um tanque rectangular pouco profundo que ocupa metade da sua 

frente sensivelmente entre os dois vãos de janela, e no lado esquerdo do espaldar 

encontra-se um silhar118 com moldura representando as armas da Câmara de Lisboa 

com o escudo real. Este tanque era utilizado para abastecimento de água às 

populações, e nos seus extremos existem dois tanques pequenos, mesmo ao nível do 

pavimento que supostamente serviam para dar de beber aos animais.  

                                                           
118

 Silhar – Pedra lavrada em formato quadrangular com face aparelhada, para revestimento de paredes e 
socos. (Branco,1993,p.138) 
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1494- D. João II ordena obras no chafariz, de modo a que se repartissem as suas 
águas para o chafariz dos Paus ou da Praia, permitindo o abastecimento dos batéis; 
manda que se façam dois tanques laterais alimentados pelos sobejos do central para 
os animais e para as necessidades de lavagem da população. ” (Sipa, 2001, p.2)  

   

Como conclusão da leitura este elemento urbano encontra-se implantado num amplo 

Largo na zona ribeirinha da cidade, envolvido por diversos edifícios de habitação e ao 

nível do piso térreo estabelecimentos de comércio e restauração. 

Este chafariz serve como pano de fundo ao largo, que se encontra pavimentado por 

uma calçada em cubos de basalto, pontuado por alguns bancos em madeira assentes 

sobre pés em cantaria. 

Chafariz de Belém  

 
Ilustração 98 - Chafariz de Belém ou da Bola. Pintura a óleo sobre tela. (Caseiro,1999,p.29) 

Este chafariz também designado por Chafariz da Bola (Ilustração 98), tinha como 

finalidade abastecer toda a zona  ribeirinha de Belém,  foi edificado  no ano de 1617 e 

mais tarde, em 1837, foi transferido para junto da Capela Mor da Igreja do Jerónimos.  

O caudal de água que o abastecia com o passar dos anos começou a reduzir, pelo 

que a Câmara de Lisboa deliberou em 1846 a construção de um novo chafariz nas 

imediações (Ilustração 99), mais concretamente no Beco do Chão Salgado na 

freguesia de Santa Maria de Belém, sendo o projecto para a sua edificação da autoria 

do Arquitecto Malaquias Ferreira Leal119.“ […] Em 1846 por deliberação Camarária 

                                                           
119

 LEAL, Malaquias Ferreira - Arquitecto da Câmara Municipal de Lisboa, que elaborou também, o 
projecto do chafariz da princesa, sito no Largo da princesa, na Rua de Pedrouços, e inaugurado em 1851. 
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para a construção de um segundo Chafariz em Belém, denominado dos golfinhos, pois 

o anterior era escasso para a procura […] no sítio do Chão do Salgado” (Figueiredo, 

SIPA, 2007, p.4). 

 
Ilustração 99 – Chafariz que esteve colocado em Belém no Beco do Chão do Salgado, hoje encontra-se implantado no Largo do 
Mastro, junto ao Campo Santana. (Ilustração nossa,2014) 

Por ocasião da Exposição do Mundo Português120, em 1940, este chafariz foi retirado 

do local, e uns anos mais tarde em 1947, foi implantado no Largo do Mastro, fronteiro 

ao Campo Santana (Ilustração 99) “ […] 1940 – o chafariz foi desmontado para se 

construírem os pavilhões da Exposição do Mundo Português […] 1947 – foi erguido no 

Largo do Mastro, junto ao Campo de Santana, (Figueiredo,SIPA,2007,p.4). 

O local onde se implanta este chafariz define um pequeno Largo ajardinado (Ilustração 

100). Na zona central foi colocado o chafariz construído em cantaria de calcário lioz, 

em formato de obelisco, envolvido por um tanque circular com bordos boleados para 

onde a água jorra das quatro bicas da boca de golfinhos, o seu topo termina num 

formato de pirâmide hexagonal estriada, e coroada com uma pinha. 

 

 

                                                           
120

 Comemoração da data da Fundação do Estado Português em 1140,e da Restauração da 
Independência em 1640,mas o principal objectivo era o de celebrar o Estado Novo. 
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Ilustração 100 – Local do Chafariz no Largo do Mastro, Lisboa (Googlemaps,2014). 

Este elemento assente sobre uma plataforma com dois e três degraus, adaptando-se 

ao declive do terreno revestido por um pavimento em calçada à portuguesa, onde 

pontuam alguns bancos de madeira com uma estrutura em ferro.  

 

     
Ilustração 101 - Padrão no  Beco do Chão do Salgado. (Ilustração nossa,2014) 

No Beco do Chão do Salgado, local onde se implantava o segundo chafariz encontra-

se presentemente um padrão constituído por uma base, coluna cilíndrica em pedra 
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com cinco metros de altura (5m), e cinco anéis cilíndricos também em pedra 

(Ilustração 101). 

Os cinco anéis simbolizam e representam os cinco membros da família dos Duques de 

Aveiro implicados na conspiração (Processo dos Távoras)121, do atentado ao Rei D. 

José I em 1758. 

Construído em 1759, por iniciativa da Junta da Inconfidência, para perpetuar a memória 
dos acontecimentos ocorridos na sequência do denominado Processo dos Távoras, o 
Padrão constitui uma referência a uma das decisões desse processo, no caso, a 
demolição, salga e proibição de construção no local onde se erguera um dos Palácios 
de D. José de Mascarenhas (8º Duque de Aveiro), supliciado na madrugada de 13 de 
Janeiro de 1759, por ter sido considerado culpado do atentado contra a vida do Rei D. 
José.122 (Mota, 1993)  

Este elemento construído em cantaria, constitui-se por uma base (Plinto), uma coluna 

de fuste cilíndrico e liso, em que na base possui um toro123, e no desenvolvimento do 

seu corpo sobressaem cinco anéis equidistantes, sendo encimado por capitel onde 

assenta um pequeno volume de formato não perceptível.  

4.3.4. CARACTERÍSTICAS DOS CHAFARIZES ABASTECIDOS PELO 

AQUEDUTO DAS ÁGUAS LIVRES 

Neste subcapítulo iremos efectuar a leitura crítica de alguns chafarizes que foram 

edificados após a  construção do Aqueduto das Águas Lívres. 

 

 

 

 

 

                                                           
121

 Processo dos Távoras – 1759, Execução do Duque de Aveiro e dos Marqueses de Távora, sob 
acusação de participarem no atentado contra D. José. São confiscados os bens do Duque de Aveiro, dos 
Marqueses de Távora e da Companhia de Jesus. (Moreira,Pedrosa,1993,p.101). 

122
 Citação disponível http://históriaaberta.com.sapo.pt/lib/loc007.htm 

123
 Toro – Moldura saliente na base do fuste de secção circular, que assenta no plinto.(em 

www.arkitekturbo.arq.br/dicionariopor/buscapor.php?letra=t) 

http://históriaaberta.com.sapo.pt/lib/loc007.htm
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Chafariz do Largo do  Rato 

 
Ilustração 102 - Chafariz do Largo do Rato. (Ilustração nossa,2014) 

Este Chafariz urbano barroco, (Ilustração 102) integrava o plano de abastecimento de 

água a Lisboa pelo que  foi  o primeiro a ser edificado na cidade, localizando-se num 

dos topos do Largo do Rato, muito próximo do Reservatório de Água das Amoreiras. 

A sua construção aconteceu nos anos de 1753-54,  logo  após a chegada da água ao 

Reservatório das Amoreiras, transportada pelo Aqueduto das Águas Livres. O Projecto 

desta infraestrutura, da autoria do Arquiteto Carlos Mardel, possui as características 

de semelhanças estilísticas com o arco Monumental das Amoreiras também de sua 

autoria e cuja construção decorreu em simultâneo.“ […] 1752- Aprovação dos 

projectos para o chafariz da autoria do Engenheiro Carlos Mardel, alimentado por 

encanamento especial que saía da Mãe de Água; 1753 - início da obra do chafariz” 

(Machado, SIPA, 2005, p.2). 

O chafariz encontra-se adossado a um grande muro do Jardim do Palácio Palmela 

(Ilustração 102), que envolve toda a zona  circundante, e marca fortemente o Largo do 

Rato  e toda a envolvente. 

Relativamente à seu dimensão construtiva, caracteriza-se por uma  estrutura em 

cantaria de calcário lioz, do tipo de espaldar, com um  caracter cénico barroco e 

distribui - se por dois níveis compostos por espaldares individuais ligados por escadas 

laterais (Ilustração 103). 
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Ilustração 103 – Escadas de acesso no Chafariz do Largo do Rato. (Ilustração nossa,2014) 

O primeiro nível possui um espaldar mais avançado, tripartido, dividido por pilastras 

toscanas, onde surgem duas bicas em bronze assentes numa base de cantaria em 

forma de florão comprido,  que vertem  para um tanque rectangular que se situa  ao 

nível do pavimento, destinado aos animais. (Ilustração 104). 

      
Ilustração 104 – Da esquerda para a direita; Tanque ao nível do pavimento destinado aos animais, e Tanques no nível superior para 
abastecimento da população no Chafariz do Largo do Rato. (Ilustração nossa,2014) 

O nível superior, que se acede por escadas laterais, possui um espaldar de pano único 

simples, flanqueado por pilastras toscanas e  rematado por um friso e cornija que são 

interrompidos no centro por um frontão triangular. 

Neste nível, o espaldar possui dois tanques laterais pequenos, semicirculares e de 

bordos boleados (Ilustração 104), possuindo cada um  uma bica em bronze colocada 

numa base de cantaria em forma de florão curto, possuindo réguas  em ferro para 

apoio do vasilhame. Estes tanques eram destinados  ao  abastecimento da população. 

Conforme foi citado em capítulo anterior,  este  chafariz era o único de todas estas  

infraestruturas a ser abastecido directamente pelo Reservatório da  Mãe de Água  das 

Amoreiras,  e não da casa do registo como todas os outros. 
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Chafariz de Entre Campos 

 
Ilustração 105 - Chafariz de Entre  Campos. (Ilustração nossa,2014) 

Este elemento de abastecimento de água (Ilustração 105), é um chafariz urbano 

oitocentista, localizado num pequeno Largo anexo à Rua de Entre Campos (Ilustração 

106). A sua construção ocorreu no ano de 1851, com um projecto de arquitectura da 

autoria da Arquinter. 

O abastecimento de água era suportado pela galeria de Santana, por intermédio de 

um ramal que saía do chafariz de São Sebastião da Pedreira. “ […] 1850 proposta do 

vereador […] para se fazer um chafariz no local, abastecido pelo encanamento desde 

São Sebastião da Pedreira e do Aqueduto que ia para o Campo de Santana […] 1851-

construção do chafariz; conforme projecto da Arquinter” (Machado, SIPA, 2005, p.3). 

 
Ilustração 106 – Local do Chafariz de Entre  Campos. (Googlemaps,2014).  

Este elemento utiliza o conceito de espaldar, com uma estrutura em cantaria de 

calcário lioz adossada a um muro que configura um meio círculo, e constituindo-se 

basicamente por uma caixa de planta rectangular para armazenamento de água.  
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Em cada uma das faces laterais do volume rasga-se uma porta metálica com remate 

por verga recta e moldura simples, que serve de acesso ao interior da caixa de água, 

sendo encimado por uma janela com moldura simples protegida por grade metálica e 

rede. 

A face principal deste volume revela um espaldar recto, flanqueado por duas pilastras 

toscanas e no topo é rematado por cornija e platibanda. Na sua base surgem duas 

bicas assentes numa base de cantaria com formato de um florão que alimentam de 

água o tanque rectangular. 

O interior deste tanque côncavo e de bordo simples boleado, encontra-se assente ao 

nível do pavimento do Largo que é revestido por calçada à portuguesa em calcário 

branco e negro formando padrões geométricos.      

O chafariz flanqueado pelo muro em meio círculo, encontra-se totalmente revestido 

por um painel de azulejo representando o meio rural (Ilustração 105), com um 

embasamento cantaria e o remate do topo termina por friso curvo também em 

cantaria. Este revestimento em azulejo tenta representar o espaço que envolvia o 

chafariz antes da expansão urbanística desta zona.  

Chafariz do Intendente 

 
Ilustração 107 - Chafariz do Intendente ou do  Desterro . (Ilustração nossa,2014) 
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Este chafariz urbano, (Ilustração 107), também designado por chafariz do desterro 124, 

elemento de Arquitectura neoclássica, e tipologia de espaldar, implanta-se num 

pequeno largo na esquina da Rua do Desterro com a Rua da Palma (Ilustração108). “ 

[…] O chafariz do Intendente é uma construção de sabor neoclássico “ […] pilastras 

toscanas sustentam um tímpano central” (Flores,1999,p.26). 

Esta infra-estrutura era abastecida pela galeria do Campo Santana, e foi edificada em 

1823-24, de acordo com o projecto da autoria dos Arquitectos Honorato José Correia 

M. e Sá125, e Henrique G. de Oliveira126. 

Conhece-se também um projecto do Arquitecto Honorato José Correia M. e Sá, de 
maior simplicidade, mas apesar disso, a complexidade rocaille da fachada levou à sua 
não aceitação, tendo sido substituído pelo projecto definitivo da autoria conjunta dos 
dois arquitectos” (Noé, SIPA, 1990, p.3). 

 
Ilustração 108 - Local de implantação do Chafariz do Intendente ou do  Desterro. (Googlemaps,2014). 

Toda a sua estrutura foi executada com cantaria de calcário lioz, adaptando-se  ao 

terreno através de um soco nivelador  acedido por três degraus. É composto por uma 

caixa para armazenamento de água de planta rectangular, o seu espaldar é 

                                                           
124

 Sobre este chafariz é referido, “ […] 1823, a construção do chafariz no Largo dos Anjos, […] ordenando 
a construção do chafariz […] adossado à Fábrica de cerâmica da Viúva Lamego, mas que acabou por ser 
construído no Largo do Intendente Pina Manique; […] 1917- transladação do chafariz do Largo do 
Intendente, […] para a Rua da Palma, devido a exigências do trafego automóvel, sobretudo relacionado 
com a passagem de eléctricos” (Noé, SIPA, 1990, p.3). 

125
 SÁ, Honorato José Correia M. de; Arquitecto discípulo de A. F. Cangalhas, Arquitecto geral da Cidade 

e das Águas Livres, autor de inúmeras obras como o projecto para o chafariz do Intendente e da 
Junqueira (Flores,1999,p.98). 

126
 OLIVEIRA, Henrique G. de; Começou a sua actividade no Aqueduto em 1792, no posto de ajudante do 

Arquitecto da obra das Águas Livres, autor de vários projectos como o chafariz do Intendente (co-autor),e 
presumivelmente o da convalescença (Flores,1999,p.98). 
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tripartido,no qual encontram - se duas bicas que jorram água para os dois tanques 

semicirculares laterais, e no centro um tanque rectangular.  

O espaldar deste volume termina num entablamento com platibanda, encimada por um 

frontão curvo que é interrompido por uma urna coroada por uma esfera armilar. As 

suas faces laterais são rasgadas por vãos, porta e janela quadrada com moldura e 

gradeamento. O pavimento do largo envolvente a este chafariz é revestido com 

calçada à portuguesa. 

Chafariz do Campo Santana 

 

Ilustração 109 - Chafariz do Campo Santana. (Ilustração nossa,2014) 

No respeitante ao estudo sobre este Chafariz (Ilustração 109), de arquitetura neo 

barroca, integrava a rede  de abastecimento de água a Lisboa alimentado  pela 

Galeria de Santana. Encontra-se implantado num pequeno espaço arborizado com 

árvores de grande porte em frente ao  Largo do Mastro, e nas suas trazeiras encontra-

se  o Jardim do Campo Santana. (Ilustração 110). 

A  construção deste chafariz  data de 1887 e a sua decoração foi da autoria do   

Escultor Alexandre Gomes127 “[…] 1797- Alteração ao projecto aceite, tendo sido 
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 GOMES, Alexandre - Escultor, realizou em 1780 a estátua fonte de Pedra para o chafariz do Campo 

Santana (nunca edificado). 
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removidas as armas da cidade; início da feitura da estatuária pelo escultor Alexandre 

Gomes” (Figueiredo, SIPA, 2007, p.3). 

A sua tipologia pertence à categoria de chafariz com pequeno espaldar, de formato 

rectilineo. No topo é rematado por três molduras circulares, nas quais encastram as 

bicas que jorram  a água para o tanque retangular, de  bordo boleado e possuindo 

réguas em ferro para apoio do vasilhame e facilitar o enchimento. 

 
Ilustração 110 – Local de implantação do Chafariz do Campo Santana . (Googlemaps,2014). 

Este volume desevolve-se numa estrutura simples executada em cantaria de calcário 

lioz, que se  adossa a um grande muro revestido em cantaria de granito. O acesso ao 

tanque é efectudo através de dois degraus em cantaria que constituem as  plataformas 

onde assenta a base do  tanque para abastecimento. 

A caixa de armazenamento de água encontra-se no tardoz do chafariz, encastrada no 

interior do muro, e tem acesso por um vão de ferro com moldura e verga recta em 

cantaria saliente, localiza-do no lado esquerdo do chafariz. Ao longo do muro 

distribuem-se alguns  bancos em cantaria. 
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Chafariz de São Sebastião da Pedreira 

 
Ilustração 111 - Chafariz de São Sebastião da Pedreira .(Ilustração nossa,2014) 

Este Chafariz urbano setecentista (Ilustração 111), no estilo tardo barroco, está  

implantado num pequeno Largo na Rua de São Sebastião da Pedreira,  num nível 

inferior ao viaduto da Rua Filipe Folque (Ilustração 112), não sendo muito fácil a sua 

localização. 

A construção deste elemento  ocorreu no ano 1787, sendo o projeto  da autoria dos 

Arquitetos  Francisco A. F. Cangalhas 128, e Reinaldo M. dos Santos e a inauguração 

no ano  de 1791. “ […] 1787- Ordem para a construção do chafariz por aviso régio; […] 

projecto de Francisco António Ferreira Cangalhas ou de Reinaldo Manuel dos Santos, 

então arquitectos das Águas Livres” ” (Machado, SIPA, 2005, p.4). 

Este chafariz constrói-se numa estrutura em cantaria de calcário lioz, com uma forma 

rectangular distribuindo-se por dois níveis, ligados por escadas laterais. No nível inferir 

mais avançado com espaldar rectilíneo de vários panos separados por pequenas 

pilastras toscanas, surge uma bica que alimentava o tanque rectangular. No nível 

superior o espaldar é mais amplo onde na zona central sobressai o chafariz  com uma 

moldura saliente e o remate no topo termina com uma  cornija contracurva e esfera. 

                                                           
128

  Arquitecto Francisco A. F. Cangalhas, foi ajudante na Casa do Risco, primeiro Arquitecto da Real obra 
da Água Livre sucedendo a Reinaldo Manuel dos Santos. Acompanha a construção de vários aquedutos 
entre eles o chamado aqueduto das Alvegas, ( Loures). É autor do projecto de vários chafarizes. 
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Do espaldar superior saem duas bicas redondas que vertem para o tanque rectangular 

de bordos boleados e réguas metálicas. Neste corpo encontram-se dois vãos 

circulares com moldura em cantaria com grades em ferro que possuiam a função de 

ventilação do interior da arca de água, acedida através de dois vãos metálicos de 

verga recta  e moldura em cantaria. 

 
Ilustração 112 – Local de implantação do Chafariz de São Sebastião da Pedreira (Googlemaps,2014). 

Esta infra-estrutura integrada na malha urbana da cidade, encontra-se adossada de 

um dos seus lados a um edifício de habitação, o qual aproveita um terraço sobre a 

arca de água do chafariz. 

O pequeno Largo onde se integra este elemento tem uma planta quadrangular e o seu 

piso curiosamente é revestido por faixas a ladrilho cerâmico vermelho envolvido por 

calçada à portuguesa criando padrões geométricos.Com a construção do viaduto nos 

finais dos anos 40 do século passado, o chafariz foi recuado relativamente à sua 

posição original. 

 

 

 

 

 



O Aqueduto das Águas Livres e o espaço público 

 

João António Ferreira da Silva  156 

 

Chafariz das Janelas Verdes  

 
Ilustração 113 - Chafariz das Janelas Verdes. (Ilustração nossa,2014) 

No referente ao estudo deste chafariz urbano (Ilustração 113), de arquitetura barroca, 

isolado e implantado no centro de uma ampla praça construída intencionalmente para 

lhe servir de pano de  fundo, aumentando o respectivo efeito cénico, na Rua das 

Janelas Verdes (Ilustração 114), em Santos.  

Construído em 1774, com projecto da autoria do Arquiteto Reinaldo Manuel dos 

Santos, segue a tipologia de chafariz centralizado e caracter cenográfico. “ […] 1774 - 

Certidão de D. José I relativa a 3 propriedades de casas que mandaram demolir no 

sítio das Janelas Verdes, para aí se edificar um chafariz público, conforme projecto de 

Reinaldo Manuel dos Santos” (Silva, SIPA, 1992, p.3). 

No que diz respeito a esta edificação urbana de formato circular, isolado, desenvolve-

se numa distribuição em dois níveis ligados por uma escadaria com cinco degraus em 

alvenaria de pedra. O nível inferior compõe-se por dois tanques semicirculares em 

cantaria conformados pelas guardas das escadas de acesso, com espaldar côncavo 

que possui uma bica, que serviria para os animais. 
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Ilustração 114 – Local de implantação do Chafariz  das Janelas Verdes. (Googlemaps,2014).  

No nível superior surge na zona central, um tanque circular com pedestal em que cada 

lado possui uma bica em forma de carranca129 que verte água para enchimento dos 

vasilhames que assentam em apoios constituídos por réguas metálicas. 

No topo do pedestal surge um conjunto escultórico composto pela Vénus, ladeada por 

um golfinho e pela figura do cupido, representando uma alegoria ao amor e à água. 

O largo encontra-se pavimentado por calçada de calcário, no qual distribuem-se 

bancos em cantaria e árvores de médio porte, na periferia é envolvido por um amplo 

muro em cantaria de calcário lioz para suporte de terras com o formato em U. 

No topo norte do largo, encontra-se uma escadaria de perfil circular, de dois lanços 

convergentes, em cantaria de granito para acesso a um patamar fechado que nos 

coloca ao nível da rua num plano superior. 

 

 

                                                           
129

 Carranca – Ornamento escultórico constituído por caras com feições grotescas em pedra, usada no 
caso em chafarizes por onde a água jorrava. 
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Chafariz da Praça de Armas 

Ilustração 115 - Chafariz da Praça de Armas- Acântara. (Ilustração nossa,2014) 

No que concerne a este chafariz urbano oitocentista com características clássicas, 

(Ilustração 115), isolado e centralizado no espaço onde se insere. Faz parte do plano 

de abastecimento de água à cidade de Lisboa, sendo abastecido  pela Galeria das 

Necessidades que se desenvolvia como um ramal  do Aqueduto das Águas livres. 

Esta infraestrutura localiza-se  na Praça da Armada em Alcântara, (Ilustração 116), 

fronteiro a um edifício militar e envolvido na sua periferia por edificios de habitação. O 

chafariz das Necessidades, construído em 1845, esteve previsto a sua transferência 

para a Calçada do Livramento, mas acabou por ser colocado nesta Praça. “ […] 1845 - 

Muda-se para Alcântara, principiaram os trabalhos para o seu encanamento que 

começa no canto do muro da Quinta das Necessidades, vai pela Frente do Palácio, 

Calçada Nova da Praça de Armas até ao lugar” (Carvalho, SIPA, 1995, p.3). 

Construtivamente segue a tipologia de chafariz centralizado com carater cenográfico, 

desenvolvendo-se numa estrutura em cantaria de calcario de lioz branco e rosado a 

dois níveis. 

O nível inferior, ao nível do pavimento do Largo,  possui uma plataforma circular com 

dois tanques para abastecimento dos animais. Esta plataforma é  interrompida por 

escadas compostas  por quatro degraus de acesso à plataforma superior onde se 

localizam os quatro  tanques  para abastecimento de água à população. 
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Ilustração 116 – Local do Chafariz da Praça de Armas- Alcântara. (Googlemaps,2014).  

Nesta plataforma apoia o pedestal paralelepipédico, encimado por uma  escultura do 

Neptuno (que se pensa pertencer ao chafariz demolido no Campo Grande), em cada 

face encontra - se uma  bica com cano de bronze para abastecimento dos quatro 

tanques rectilineos em forma de bacia, um em cada face do referido pedestal. 

O pavimento do  largo que envolve este chafariz tem forte inclinação, e encontra-se  

pavimentado com calçada à portuguesa, formando diversos painéis geométricos. Na 

sua periferia é ladeado  por  arvores de grande porte, alguns bancos de madeira e um 

pequeno jardim fronteiro.  

Chafariz das Terras 

 
Ilustração 117 - Chafariz das Terras,  junto à Av. Infante Santo. (Ilustração nossa,2014) 
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Chafariz urbano de arquitectura oitocentista, (Ilustração117), foi construído e ampliado 

em 1867. Localiza-se no Largo do chafariz das Terras junto à Av. Infante Santo, está 

adossado ao ramal do Aqueduto das Águas Livres (Galeria das Necessidades), 

(Ilustração118) que abastecia o Chafariz das Janelas Verdes. “ […] 1867 – Obras de 

vulto no chafariz, patrocinadas pela Câmara Municipal de Lisboa, com ampliação do 

mesmo e construção de novos tanques.” (Colen, 2005, p.2). 

No lado direito do chafariz existe um arco de volta perfeita rasgado na galeria que tem 

como função permitir a ligação entre este Largo e a Rua Pau da Bandeira. 

Em termos compositivos desenvolve-se por numa planta rectangular com caixa de 

água, numa estrutura simples em alvenaria mista, maciça, sem decoração, revestida 

com cantaria em calcário lioz e de acordo com a tipologia de espaldar.  

 
Ilustração 118 – Local do Chafariz das Terras,  junto à Av. Infante Santo. (Googlemaps,2014). 

O pano frontal do espaldar é delimitado lateralmente por pilastras toscanas, coroadas 

por pequenos pináculos piramidais, rematado com friso, cornija e platibanda 

centralizada por uma moldura circular que ostenta as armas da cidade. Na face Lateral 

da arca de água rasga-se uma porta com folha metálica recta para acesso ao seu 

interior, encimada com bandeira, actualmente encontra - se fechada. 

Este chafariz possui três bicas sendo duas em forma de flor e uma circular, que jorram 

água para dois tanques rectangulares em cantaria. Na fachada lateral esquerda possui 

também um outro tanque rectangular que serve de lavadouro, e em frente ao espaldar 

do chafariz num plano situado ao nível do pavimento surge um quarto tanque 

rectangular com um pequeníssimo espaldar simples que servia para bebedouro dos 

animais, protegido por dois frades em cantaria. 
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A zona envolvente ao chafariz está pavimentada com uma calçada de calcário à 

portuguesa. 

Chafariz das Necessidades 

 
Ilustração 119 - Chafariz das Necessidades- Alcântara. (Ilustração nossa,2014) 

Este Chafariz (Ilustração 119), que inicialmente era uma fonte decorativa neste 

espaço, encontra-se implantado no centro de um Jardim no Largo das Necessidades 

(Ilustração 120), na freguesia de Alcântara, fronteiro à Capela de Nossa Senhora das 

Necessidades e integrava o conjunto do Palácio das Necessidades130. 

No que se refere ao seu desenho acompanha a tipologia de chafariz de estilo barroco, 

centralizado, com forte caracter cenográfico. Não foi construído em 1747 com o 

objectivo de abastecer de água a população, mas sim, como um voto de 

agradecimento e devoção de D. João V à Virgem Maria. 

O projecto para a sua edificação é da autoria do arquitecto Caetano Tomás de 

Sousa131, um dos mestres responsáveis por todo o conjunto das obras do Palácio das 

Necessidades. No período entre 1722 e 1792 foi adaptado a chafariz, sendo o seu 

abastecimento efectuado por intermédio da galeria das Necessidades. “ […] Teria sido 

inicialmente concebido como fonte decorativa por Caetano Tomás de Sousa entre 

                                                           
130

  O Palácio das Necessidades incluía também, o Convento, a Igreja e o Jardim da Tapada das 
Necessidades.  

131
 SOUSA, Caetano Tomás de; (1738-1802),estudou arquitectura com o seu pai Tomás Caetano, 

desenvolveu a actividade em Lisboa nos meados do séc. XVIII, Foi responsável pela construção do 
complexo do Palácio das Necessidades e do Convento da congregação dos oratorianos de Lisboa. Foi 
também um dos Arquitectos da reconstrução de Lisboa após o terramoto de 1755, trabalhou na 
reconstrução da Igreja da Graça. 
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1745 e 1750, saindo a água pelos golfinhos, mas depois foi adaptado entre 1722 e 

1792 para chafariz e a água passou a sair pelas carrancas” (Revelar LX132, 2005).  

 
Ilustração 120 – Local da implantação do Chafariz das Necessidades- Alcântara. (Googlemaps,2014).  

Figurativamente e compositivamente é um elemento constituído por um obelisco em 

mármore, encimado por uma custódia de espinhos e uma cruz em bronze. Este 

obelisco assenta sobre um pedestal quadrangular colocado no centro do lago 

decorado com quatro elementos escultóricos de inspiração barroca compostos por 

carrancas exteriores e por golfinhos em pedra lioz, por onde a água jorra para o 

interior do tanque. 

Chafariz da Praça das  Flores (Monte Olivete) 

 
Ilustração 121 - Chafariz da Praça das Flores ou do  Monte Olivete. (Ilustração nossa,2014) 
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 Revelar Lx – refere-se a uma equipa do departamento de Bibliotecas e Arquivos da Câmara Municipal 
de Lisboa que gere as Bibliotecas e os Arquivos Municipais. 
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Chafariz urbano de arquitetura tardo barroca, (Ilustração121), foi construido em 1805, 

de acorco com um projecto da autoria do Arquitecto Carlos Mardel. A sua implantação 

junto ao arco de São Bento, era precisamente onde se iniciava a galeria da Esperânça 

que lhe fornecia a água.  

Mais tarde por altura de 1838 foi transferido para o local onde hoje se implanta, ou 

seja, no Largo Agostinho da Silva na Rua do Monte Olivete, (Ilustração122) próximo 

da Praça das Flores.“ […] 1805 – Ordem da Direcção das Águas Livres para se 

construir um Chafariz junto ao Arco de S.Bento, projectado por Carlos Mardel; 1833 – 

Demolição do arco e remoção do chafariz para o local onde se encontra actualmente;” 

(Machado, SIPA, 2005, p.2). 

 
Ilustração 122 - Local da implantação do Chafariz da Praça das Flores ou do  Monte Olivete. (Googlemaps,2014). 

É um volume de tipologia de espaldar com caixa de água, de planta retangular com 

uma  estrutura em cantaria de calcário lioz, o espaldar contracurvo, com os seus 

panos divididos  por quatro pilares toscanos encimados por urnas. No centro do 

espaldar possui uma bica que jorra água  para o  tanque com um formato  retangular,e 

nos seus panos laterais possui bicas semelhantes que vertem para dois tanques 

poligonais. 

Nas suas faces laterais rasgam-se portas  metálicas com vergas rectas encimadas por 

vãos de bandeira emolduradas para ventilação do interior, de acesso à caixa de água. 
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Este elemento de abastecimento de água, possui a face posterior adjacente a um 

muro divisório de propriedade, implantando-se num amplo  largo  com o  pavimento 

em calçada à portuguesa. Este espaço é envolvido por diversas  árvores de grande 

porte, pontuamdo alguns bancos em madeira formando assim  um espaço ajardinado 

bastante agradável.  

Chafariz da Esperânça  

 
Ilustração 123 - Chafariz da Esperânça( Santos). (Ilustração nossa,2014) 

Este Chafariz urbano, (Ilustração 123), releva uma arquitetura  barroca e pombalina, e 

está integrado no plano de abastecimento de água a Lisboa,sendo  abastecido pela 

Galeria da Esperânça que estava ligada directamente ao Reservatório de Água das 

Amoreiras. 

Este elemento, implantado no antigo Largo da Esperânça na zona de  Santos, 

(Ilustração124), foi concebido por um projeto da autoria do Arquiteto  Carlos Mardel,  

desenvolvido  em  1752.  A sua imagem e toda a  envolvência urbana foi alterada, em 

consequência do arranjo urbanístico efectuado neste local, de  que resultou na 

abertura da Av. D. carlos I em 1889.“ […] 1752 – Aprovado o seu projecto, executado 

pelo Arquitecto Carlos Mardel;” (Silva, SIPA, 1992, p.3). 
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Como resultado deste arranjo o chafariz passou a estar adossado ao edifício de quatro 

pisos construído por essa altura, e cuja fachada foi concebida como pano de fundo e 

com um caracter cenográfico. 

Este chafariz, é o mais imponente de todos os  elementos integrados no 

abastecimento de água a Lisboa, e que maior efeito cenográfico possui. O edifício de 

quatro pisos ao qual está adossado e que lhe serve de pano de  fundo, possui na sua 

zona central um registo flanqueado por moldura em cantaria, de onde sobressaem 

dois vãos de janela de varandim com verga em arco abatido e moldura saliente, 

rematado no topo com um frontão triangular. 

 
Ilustração 124 – Local da Implantação do Chafariz da Esperânça (Santos). (Googlemaps,2014). 

Este elemento de tipologia de espaldar, construído em cantaria de calcário lioz 

disposta em dois níveis, ligados entre si  por escadas laterais, tendo cada nível o seu  

espaldar devidamente individualizado. 

O nível inferior mais simples compõe-se por um espaldar rectangular tripartido, 

dividido por três panos almofadados e separados por pilastras toscanas. O nível  

superior é composto por espaldar rectilineo dividido também  em três panos em que  

as pilastras são encimadas por vasos com flores e alcachofras, e na parte central as 

armas reais. 

Cada nível possui três bicas em forma de carrancas, que jorram água no registo 

inferior para um tanque único que se  destinava  ao abastecimento dos animais, e que 
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recebia também os sobejos dos tanques superiores em número de três e de planta 

quadrangular.  

O chafariz  inserido num pequeno Largo,  envolvido por um  pavimento  de  calçada à 

portuguesa, na zona frontal um pequeno jardim com canteiros  em  relva,  árvores de 

médio e grande porte, e alguns bancos de jardim. 

Chafariz da Praça da Alegria 

 
Ilustração 125 - Chafariz Praça da Alegria ( Rua da Mãe de Água). (Ilustração nossa,2014) 

Este Chafariz urbano, de arquitectura setecentista, (Ilustração 125), esteve 

inicialmente localizado na Praça da Alegria, tendo sido construído no séc. XVIII.  

Em 1840 foi transferido para a Rua da Mãe de Água, (Ilustração 126), e implantado 

numa Praça no topo da Rua, local onde ainda hoje se encontra e nome pelo qual 

passou a designar-se, sofrendo entretanto algumas obras na sua fachada. “ […] 1840 

– Transferência do chafariz para Travessa da Mãe de Água, sendo o abastecimento 

feito a partir da Mãe de Água das Amoreiras, pelo canal que seguia para São Pedro de 

Alcântara (Figueiredo, SIPA, 2007, p.3).  

Este chafariz era abastecido pela galeria de Loreto por intermédio de uma derivação 

que ocorria na pia do Penalva, e possui um corredor subterrâneo que efectua a ligação 

directa ao reservatório da Patriarcal no Príncipe Real. 
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Ilustração 126 – Local de implantação do Chafariz Praça da Alegria ( Rua da Mãe de Água). (Googlemaps,2014). 

É uma construção maciça em cantaria de calcário lioz aparelhado, formando uma 

caixa de água rectangular com cobertura piramidal em cantaria, coroada por um 

pináculo com bola. O paramento frontal é delimitado, nos seus cunhais, por duas 

pilastras toscanas salientes, que rasgam duas grandes janelas rectilíneas com 

molduras em cantaria dispostas simetricamente e protegidas por grades metálicas. 

Este elemento ao nível do embasamento possui um espaldar com quatro bicas 

boleadas e canos em bronze que vertem água para os três tanques rectangulares de 

bordos boleados com capeamento em cantaria, um quarto tanque encontra-se ladeado 

pelas escadas de acesso. As faces laterais do volume encontram-se parcialmente 

adossadas aos edifícios adjacentes, com duas janelas semelhantes às da zona frontal. 

O acesso ao interior da arca de água efectua-se por um vão de porta na parte lateral 

do volume. 

Esta infra-estrutura foi recuperada e funciona presentemente como restaurante, 

designando-se curiosamente por chafariz do vinho (Enoteca). 
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Chafariz da Rua do Século 

  
Ilustração 127 - Chafariz  Rua do Século, anteriormente chamado de chafariz  da rua Formosa (Ilustração nossa,2014).   

Este chafariz urbano de  tipologia  de espaldar (Ilustração 127), localizado numa ampla 

Praça com formato de meio círculo, situa-se na Rua do Século de frente para o 

Palácio de Pombal (Ilustração 128). 

A sua edificação aconteceu no ano de 1762 mediante o projecto do Arquitecto Carlos 

Mardel. A Praça foi desenvolvida propositadamente para enquadrar  esta infraestrtura  

adossada a uma grande  parede de suporte, que sustenta o terreno do nível superior 

onde se localizam edificios residênciais.” […] 1762 - Construção do chafariz, conforme 

desenho de Carlos Mardel” (Figueiredo, SIPA, 2007, p.2). 

Este elemento, edificado em pedra lioz, é composto por espaldar rectílineo, flanqueado 

por pilastras rustiscadas toscanas rematado no seu topo por um frontão triangular. No 

seu espaldar possui três bicas em bronze  em forma de carranca  que jorram água 

para o tanque  trapezoidal assente numa plataforma de cinco degraus, polígono que  

envolve  todo o chafariz. 
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Ilustração 128 – Local de implantação do Chafariz  Rua do Século, (Googlemaps,2014).   

Esta infraestrutura implanta-se num espaço  plano, pavimentado  parcialmente com 

lajedo de calcário e calçada à portuguesa,  formando um desenho em  estrela com oito 

pontas. Na zona curva do muro estão adossados bancos em cantaria, sendo  rasgado 

por dois vãos de porta de verga recta com molduras simples em cantaria. No largo 

pontuam  diversas árvores de grande porte e alguns bancos de jardim. 

Chafariz do Largo do Carmo 

 
Ilustração 129 - Chafariz Largo do Carmo. (Ilustração nossa,2014) 

Esta infraestrutura corresponde a um chafariz urbano (Ilustração 129), isolado,de  

arquitetura tardo barroca, integrado  no plano de abastecimento de água a Lisboa, 
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sendo abastecido pela galeria do Loreto, e implantando-se no centro do largo do 

Carmo (Ilustração 130). 

Este chafariz foi edificado de acordo com o projeto do Arquiteto Reinaldo M. dos 

Santos, desenvolvido no ano de 1786, embora anteriormente, tenha existido outro 

chafariz. “ […] 1786- Construção do novo chafariz terminado com a intervenção de 

Reinaldo Manuel dos Santos “(Machado, SIPA, 2005, p.2). 

É um dos chafarizes  mais originais de Lisboa, e  o único do tipo centralizado com 

nicho e coluna central em que o chafariz se  localiza no seu centro. Implantado  sobre 

uma  plataforma circular onde assenta a caixa de água  em prisma octogonal. 

 
Ilustração 130 – Local de implantação do Chafariz Largo do Carmo. (Googlemaps,2014). 

Este elemento arquitectónico é composto e construído em cantaria de calcário lioz, 

formando um nicho quadrangular com quatro  pilares que sustentam a cobertura em 

cúpula, formando a caixa de água onde se encontra as quatro  bicas em bronze dos 

dois tanques contracurvados.  

O largo é envolvido pela  via pública  pavimentada por uma calçada de basalto, com 

edificios de habitação, a Igreja e o Convento do Carmo. A zona central  do largo  

pavimentada por calçada à portuguesa formando desenhos geométricos onde se 

encontram diversas árvores. 
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Chafariz do Largo de  São Paulo 

 
Ilustração 131 - Chafariz Largo de S. Paulo. (Ilustração nossa,2014) 

Chafariz urbano designado de São Paulo (Ilustração 131) é de tipologia centralizado e 

localiza-se no Largo que lhe deu o nome na zona do Cais de Sodré (Ilustração 132). É 

um elemento isolado de arquitectura neoclássica, que foi inaugurado em 1849. O 

projecto inicial, da autoria do arquitecto Reinaldo Manuel dos Santos, sofreu algumas 

alterações introduzidas pelo Arquitecto Malaquias Ferreira Leal. 

1848 – Os fregueses enviaram uma exposição à Câmara Municipal de Lisboa pedindo 
a construção do chafariz, com água encanada do Chafariz da Esperança […] os 
vereadores aprovam a construção do chafariz com água a ser transportada do Loreto; 
decidiram aproveitar o projecto de Reinaldo Manuel dos Santos, mas adaptando-o ao 
gosto moderno, com alterações introduzidas pelo Arquitecto Malaquias Ferreira Leal” 
(Machado, SIPA, 2005, p.3). 

Ilustração 132 – Local de implantação do Chafariz Largo de S. Paulo. (Googlemaps,2014).  
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O chafariz construído em cantaria de calcário lioz em obelisco, rematado no seu topo 

por uma esfera armilar. A sua base assenta numa plataforma circular, com acesso 

através de três degraus, de onde saem quatro bicas, uma em cada face que verte 

água para os quatro tanques semicirculares. 

Encontra-se implantado no centro de um largo envolvido por edifícios residenciais, e 

no lado poente encontra-se a Igreja de São Paulo. O espaço é envolvido por quatro 

eixos viários, possui pavimento com revestimento em calçada à portuguesa criando 

desenhos com padrões geométricos. Encontra-se pontuado por árvores de médio 

porte, alguns bancos de jardim em cantaria, e numa das pontas do largo existe um 

quiosque com estrutura de ferro para apoio. 

Chafariz do Loreto 

 
Ilustração 133 - Chafariz do Loreto ( desaparecido). (Silva,1942) 

No que se refere a este elemento (Ilustração 133), construído na década de setenta 

(1771), no local onde se encontra  hoje a estátua do Chiado (Ilustração 134). Fazia 

parte da reconstrução da cidade pelo que teve uma implantação no seu centro 

cosmopolita, sendo que teve uma duração curta porque foi demolido no século 

seguinte.  

Em 1885 já nas outras capitais se falava no abastecimento da água ao domicílio; 
Londres e Paris há muito que tinham estações elevatórias a vapor. A demolição do 
Chafariz do Loreto, nesse ano, é a melhor demonstração desta nova “moda”. (Pereira, 
2007, p.10). 
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Esta infraestrutura era coroada com a estátua de neptuno com desenho da autoria de  

Machado de Castro133 em 1771, foi  executada em carrara e  presentemente encontra-

se colocada na Fonte do Largo da Estefânia. 

A “ilha dos Galegos”, como era chamado este chafariz, torna-se totalmente 
incompatível com o Chiado, a “Ladeira Vaidosa”, centro cosmopolita e burguês de 
Lisboa do séc. XIX. O chafariz é pois demolido, mas a estátua de neptuno foi 
conservada até aos dias de hoje e encontra-se no Largo D. Estefânia, inserida numa 
fonte ornamental.(Pereira, 2007, p.9).   

 

Ilustração 134 – Local de implantação do Chafariz do Loreto ( desaparecido). (Googlemaps,2014). 

O primeiro projeto fazia parte das infraestruturas projectadas pelo Arquitecto Carlos 

Mardel em 1752, mas que nunca foi construído. O chafariz só foi construído no final do 

século XVIII,  e o projeto é da autoria  do arquiteco Miguel Ângelo Blasco. “ […] O novo 

chafariz só foi executado no início da década de setenta do séc. XVIII, já depois da 

morte de Carlos Mardel (o que explica a alteração do projecto), devendo o novo risco 

ser da responsabilidade de Miguel Ângelo Blasco” (Flores, 1999, p.14). 

Por este motivo  foi demolido em 1855, edificando-se em sua substituição o chafariz  

designado de “Tesouro Velho”, que era mais discreto e funcional, tendo a sua 

                                                           
133

 Machado de Castro – (1731-1822) Escultor, em Outubro de 1770 tem a encomenda realizar para a 
estátua Equestre de D. José na Praça do Comércio, em 1782 é nomeado para o cargo de escultor da 
Casa Real. Estará ligado a todas as empreitadas de obras Reais até ao fim da sua vida na idealização de 
túmulos. Regista-se também a sua intervenção na obra estatutária para o Palácio da Inquisição, a Fonte 
Monumental de neptuno no chafariz do Loreto. 
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implantação sido noutro espaço, ou seja na  actual Rua Antonio Maria Cardoso, o qual 

também desapareceu em 1916.  

Chafariz de São Pedro de Alcântara 

     

Ilustração 135 – Da esquerda para a direita; O Chafariz de São Pedro de Alcântara, (Revelar Lx,2005), e Fonte no Jardim de são 
Pedro de Alcântara. (Ilustração nossa,2014) 

No que concerne ao chafariz de São Pedro de Alcântara (Ilustração135), a sua 

edificação foi projectada pelo Arquitecto Carlos Mardel no início do ano de 1752. Esta 

edificação não chegou a ser concluída em virtude do grande terramoto de 1755 

ocorrido na cidade de Lisboa. “ […] 1752 – Início da obra do chafariz de São Pedro de 

Alcântara […] aprovação do projecto do chafariz, executado por Carlos Mardel” 

(Aguiar, SIPA, 1999, p.2). 

Ilustração 136 – Local de implantação da Fonte no Jardim de são Pedro de Alcântara. (Googlemaps,2014). 

No entanto o arranjo de todo o espaço fronteiro a São Pedro de Alcântara (Ilustração 

136) continuou, com a construção da muralha que ainda hoje suporta o Jardim do 

miradouro existente, plataforma destinada a ter no seu centro o referido chafariz. 
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No seu lugar surgiu uma pequena fonte com um obelisco central, com quatro bicas 

que jorram as suas águas para um belo tanque em mármore, de planta recortada, obra 

do escultor Faustino José Rodrigues134 este tanque veio do Paço Real da Bemposta. “ 

[…] No seu lugar surgiu uma pequena fonte com obelisco central e quatro bicas” 

(RevelarLx, 2005). 

O espaço público onde se insere o actual jardim de São Pedro de Alcântara, foi 

construído sobre as muralhas que se destinavam a erguer o depósito de grande 

volume para abastecer a zona oriental da cidade de Lisboa, e que também não 

chegou a ser construído.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
134

  RODRIGUES, Faustino José; (1760-1829), Escultor, aluno de Machado de Castro, trabalhou no 
Palácio Nacional da Ajuda onde executou diversas obras, chegou a ser professor na aula de desenho. É o 
autor do túmulo da Rainha Dona Maria I na Basílica da Estrela, faz a transição entre os estilos rococó e 
neoclássico.  
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5. EXERCÍCIO ACADÉMICO – A ÁGUA COMO MOTE  

 
Ilustração 137 - A vermelho o local da implantação, onde se desenvolve a fábrica de acontecimentos de natureza cultural, e a azul o 
percurso da Água a outras zonas da cidade, onde se desenvolveriam outros acontecimentos de natureza cultural. (Ilustração nossa, 
2014) 

Neste capítulo pretende-se efectuar uma leitura critica sobre o projecto realizado no 

âmbito da disciplina de projecto III (5ª ano), no ano lectivo de 2011 /2012, na 

Universidade Lusíada de Lisboa. 

A proposta para a realização do exercicio académico, na disciplina de Projecto III ( 5º 

ano), de arquitectura, tinha como objectivo  inicial definir  o território de intervenção, e 

posteriormente integrar no espaço um programa definido, que constava de um Centro 

de natureza cultural. 

O território escolhido para implementar a  proposta projectual,  localizava-se na 

Freguesia de Alcântara, entre a Praça da Armada e a Av. 24 de Julho (Ilustração 135). 

A proposta projectual deste centro cultural, tinha como objectivo principal dinamizar 

esta zona da cidade, mas também potenciar novas  dinâmicas culturais para outros 
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espaços distribuídos  na cidade, por intermédio de um percurso designado como 

“percurso da água” (Ilustração 137). 

Desta forma, pretendia-se requalificar e reorganizar esta área urbana que se encontra 

descaracterizada e muito degradada, e consequentemente dinamizá-la implementando 

diversas actividades culturais, espaços de entretenimento e de lazer para a população.  

 
Ilustração 138 - Local de implantação,  do Projecto da  fabrica de acontecimentos de natureza  cultural  e zonas envolventes ( 
googlemaps,2014). 

Para a concretização deste objetivo, foram  efectuadas várias visitas ao local para o  

estudo e leitura do território, e defenição da solução projectual. 

As características hidrográficas do rio, as docas e as estações Fluviais para atracagem 

de navios de carga, atraíram para esta zona diversas actividades económicas, 

industriais e portuárias (Ilustração 139), que foram durante muito tempo o centro 

geográfico, central, e funcional de toda cidade de Lisboa, a partir das quais se 

estruturou grande parte do tecido urbano da cidade. 
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Ilustração 139 – (Da esquerda para a direita); Antigas intalações  industriais, e de actividades portuárias (Ilustração nossa,2014)   

Na segunda metade do século xx, face às mudanças económicas, o declinio das 

actividades industriais e portuárias bem como o aparecimento de  novas tecnologias, 

originam a desactivação e relocalização das industrias, pelo que estas áreas  

tornaram-se absoletas, e entraram  num estado de degradação. 

Neste sentido tem-se assistido a um movimento e a uma preocupação de algumas 

Entidades para a reabilitação destas áreas ribeirinhas, através de  alguns projectos 

efectuados e outros em estudo, sempre com o objectivo da valorização,  devolução e a  

integração destas áreas novamente na cidade. 

 
Ilustração 140 - Imagem da praça da Armada e do  chafariz existente,  local onde inicia  a Fábrica  de acontecimentos  de 
natureza culturai (Ilustração nossa, 2014). 

Numa das visitas ao espaço a intervencionar, mais concretamente a Praça da Armada 

fui surpreendido com um exemplar de chafariz (Ilustração 140), pertencente à 
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designada  Arquitectura da Água, implantado na sua  zona central, elemento que faz 

parte do grandioso plano  de distribuição de água a Lisboa,  iniciado no século dezoito. 

Este elemento constitui parte terminal de uma infraestrutura com muitos kilómetros de 

extensão,  como se de uma peça única se tratasse, é surpreendente por que 

conseguir unir espaços públicos muito  distantes uns dos outros. 

Com esta premissa e o mesmo pensamento de efectuar a ligação e integração dos 

espaços públicos o projecto definiu a ideia para a concretização do  exercício 

académico. 

A ideia passou por criar um volume, Aqueduto imaginário, que procura estabelecer a 

ligação entre diversos espaços. Para intensificar esta relação instalou-se no pavimento  

interior uma caleira para transporte de água que pretendia simbolizar o elo na ligação 

entre espaços. Esta caleira longitudinal teria o seu início no chafariz existente na 

Praça da Armada, onde recebia a água, e terminaria na zona ribeirinha  junto ao rio 

(Ilustração 141). 

Ilustração 141 - Esquisso do conceito / ideia para a estrutura arquitectónica, a linha azul identifica o percurso da água desde o chafariz 
até ao rio; Esquisso da Planta geral da-estrutura arquitectónica. (Ilustração nossa,2014). 

Esta linha horizontal era uma estrutura percorrível, para a ligação entre todos os 

espaços interiores e exteriores, tendo como fio condutor de todo o projecto  o líquido 

que corre no  interior, a água (Ilustração 141). O conceito do projecto, por intermédio 

desta solução arquitectónica, desenvolve-se numa estrutura tripartida; túnel, plano 

horizontal, e canal subterrâneo. 

Inicia - se num volume enterrado ”túnel”, desde a Praça da Armada junto ao chafariz, 

até ao espaço público principal de intervenção, aqui transforma-se num plano 

horizontal exterior, maciço, em que os espaços interiores e exteriores integram as 

áreas necessárias ao cumprimento do programa estabelecido. Finalmente a estrutura 
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horizontal interliga-se através de uma rampa coberta, com o canal subterrâneo que se 

prolonga até ao rio. 

5.1. PROJECTO E LUGAR 

Como referido no subcapítulo anterior o projeto académico caracteriza-se por uma  

estrutura arquitetónica, com a pretensão de unificação de todos os espaços da 

intervenção, possuindo em termos simbólicos como fio condutor de ligação, uma  

caleira de água que percorre os espaços interiores terminando numa cascata  jorrando 

para um grande espelho de água ( lago) proposto no projecto.  

 
Ilustração 142  - Planta geral da estrutura arquitectónica, com os diversos espaços públicos exteriores, entre a praça da armada e o rio. 

(Ilustração nossa,2014): 1 – Túnel de Acesso. 2 – Chafariz da Praça da Armada. 3 - Aqueduto / galeria, onde se desenvolvem os 
acontecimentos de natureza cultural. 4 - Espelho de água, que recebe água do aqueduto/ galeria, através de uma cascata, e que faz 
ligação ao canal subterrâneo que liga ao rio. 5 – Canal subterrâneo de ligação ao rio. 

A estrutura desenvolve-se em plataformas, de modo a interligar cotas altimétricas 

existentes, e a sua integração natural no espaço. A área de intervenção encontra-se  

limitada a sul por uma barreira física, a linha férrea de Cascais, pelo que foi necessário 

estudar a melhor solução para a ultrapassar. Esta barreira física separando os  dois 

tipos de espaços, o habitacional e o industrial não podia ser retirada pelo que toda  

solução arquitectónica teve que levar em conta esta realidade. 
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Ilustração 143 - Perfil identificando a relação entre a Praça da Armada, a Av. 24 de Julho, e o rio (Ilustração nossa,2014) 

. 

A solução foi conseguida através da construção  de um canal subterrâneo pedonal 

ligando o espaço de intervenção ao rio, por onde as  pessoas poderiam circular. A  

frente de rio serviu também ao mesmo tempo como como fonte inspiradora e geradora 

de soluções, para o enquadramento e o  limite da  estrutura arquitetónica. 

5.2. PROJECTO E PROGRAMA 

O programa visava a implementação de uma soluçao arquitectónica de carácter 

definitivo na zona de Alcântara. Estava  estabelecido um programa  que deveria  ser 

cumprido, pretendendo-se também soluções para a implementação de espaços 

efémeros para divulgação e expansão das actividades e  distribuídos pela cidade.                                                                                                                

Com este objectivo elaborou-se uma listagem do conjunto de espaços necessários ao 

funcionamento do centro cultural: auditório, salas de ensaio, salas para workshops, 

sala de trabalho para os artistas, galerias para exposições, biblioteca, gabinetes 

administrativos, residências para os artistas, instalações sanitárias, salas de reunião e 

convívio, bar, auditório exterior, espaço de informação.                                                                                                                           
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Ilustração 144  – Planta geral do Centro Cultural, com os espaços interiores e exteriores da estrutura Arquitectónica. (Ilustração nossa, 2014): 
1 - Túnel de acesso ao aqueduto/galeria.   2 – Aqueduto / galeria, onde se desenvolvem  os acontecimentos de natureza cultural.  3 - Anfiteatro  
ao ar livre. 4 - Espaço da cascata.  5 -Espelho de água.  6 - Espaços diversos ( reunião , convívio, serviços gerais).  7 - Ateliers para o público.  
8 - Caixa de água.  9 - Residências artísticas.  10- Canal de água salgada.  11 - canal subterrâneo de acesso ao rio. 

Com base na listagem dos espaços foi importante efectuar a sua distribuição e 

organizá-los em espaços interiores,exteriores e efémeros: 

Interiores - Galeria expositiva (white cube), espaço multiusos ( black box), espaços de 

ateliers para os artistas, espaços de ateliers para o público,  espaço social de convívio 

e reunião, residências para os  artistas, apoio tecnico e administrativo, inst. sanitárias, 

café / esplanada, papelaria / livraria, zonas técnicas e de manutenção. 

Exteriores – onde poderiam decorrer exposições temáticas, e outros acontecimentos 

de natureza cultural, de lazer, esplanada, e o  percurso pedonal  até ao  rio. 

Efémeros - constituídos por módulos pré- fabricados distribuídos pela cidade – onde 

poderiam decorrer exposições temporárias, e diversos acontecimentos de natureza  

cultural. 

5.3. PROJECTO E ESPAÇO  

Este equipamento público de interligação entre espaços públicos existentes, 

implantados  a níveis altimétricos diferentes, e a  manter, deu origem  a que o projecto 

tivesse que ser estruturado em três plataformas distintas. 
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A primeira plataforma encontra-se  ao nível do Largo da Praça de Armas, onde se 

encontra o chafariz, protagonista do conceito de toda a solução arquitectónica. Neste 

local inicia-se a solução projectual através da proposição de um túnel de acesso ao 

Centro Cultural. 

A segunda plataforma interliga este túnel de acesso, local de implantação da nova 

estrutura horizontal projectada, mais concretamente o “Centro Cultural”, espaço onde 

se desenrolam todas as actividades culturais.   

A terceira e última plataforma recebe a ligação estrutural do Centro Cultural por 

intermédio de rampas, é um espaço público exterior no qual se podem desenvolver  

outros  eventos culturais, funcionando também como zona de passeio e lazer. 

O espaço implantado nesta plataforma encontra-se ao nível da Av. 24 de julho, e por 

intermédio do canal exterior que ínicia junto ao espelho de água,  faz a ligação à frente 

ribeirinha  por um canal subterrâneo que atravesa a referida  Avenida.  

Em termos funcionais esta estrutura pública possuí dois níveis de entrada,  a norte 

pela Praça de Armas por túnel  em rampa ( todas as ligações entre planos verticais 

são por intermédio de rampas tendo em atenção as acessibilidades), e a sul ao nível 

do arruamento existente, sendo  também o acesso ao 1º piso por rampa. 

Ilustração 145 - Planta do piso 0. (Ilustração nossa,2014) 

O programa do centro cultural desenvolve-se básicamente  por dois pisos: 
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O piso 0 (Ilustração 145), desenvolve-se num piso ao nível da Av. 24 de Julho, onde 

se situam os acessos ao Centro Cultural e recepção. No interior acomodam-se os 

espaços de acesso geral, ateliês para os artistas, salas de formação para o público em 

geral, lojas, instalações sanitárias, e espaços técnicos. 

O espaço exterior ao nível deste piso desenvolve – se como um grande pátio interior, 

encerrado pela grande estrutura arquitectónica. Na sua zona central encontra-se um 

lago que recebe a cascata de água que brota do piso 1, interligando-se com o canal 

subterrâneo de água com a passagem pedonal. 

Este lago interior é envolvido por áreas ajardinadas e arborizadas, por um anfiteatro ao 

ar livre num plano ligeiramente inclinado, cafetaria e esplanada para apoio, zonas de 

descanso e lazer, e um acesso pedonal que se desenvolve até à frente de rio através 

do canal subterrâneo, zona onde também poderão ocorrer eventos culturais ou outros. 

 

Ilustração 146 - Planta do Piso 1 (Ilustração nossa,2014). 

O piso 1 (Ilustração 146) encontra-se ao nível do túnel de acesso à Praça da Armada, 

e no seu interior organiza-se uma grande galeria expositiva paralela e ao longo da 

caleira de transporte de água até ao espaço confinado da cascata. A partir daqui, 

encontram-se outros espaços públicos como residências artísticas, sala de convívio, 

instalações sanitárias e outros espaços essenciais ao funcionamento desta estrutura. 
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Ilustração 147 – Alçados e cortes da estrutura Arquitectónica (Ilustração nossa, 2014) 

Esta galeria expositiva confinada no piso 1 do volume projectado (Ilustração 146), é 

um percurso interior,” Percurso da Água água”, pelo motivo de ser acompanhado por 

uma  caleira longitudinal em que circula a água, e que em alguns pontos muda a sua 

direcção e  posicionamento de modo a  podermos  transpô-la, observá-la,  e 

percepcionar o som produzido.  

Este percurso  desenrola-se  num ambiente encerrado, de penumbra,  onde ao 

percorrê-lo, equidistantemente se  vislumbra uma pequena entrada de luminosidade.  

Este percurso pode expandir-se para o exterior, nomeadamente para Praça da 

Armada , local  onde se encontra o chafariz e inica -se a caleira que transporta a água. 

Ilustração 148 - Maquete na esc. 1: 200 – da solução projectual com desenvolvimento da estrutura do Centro cultural. (Ilustração 
nossa,2014) 

Na Ilustração 148, podemos observar a maquete construída na escala 1:200  para 

uma melhor percepção real da solução projectual para o espaço a intervencionar. Na 

sua  presença  identificamos  o desenvovimento planimétrico  e altimétrico de toda a 

sua  estrutura e o seu percurso,  o auditório exterior junto ao  espelho água, e a sua 

ligação ao canal de água  subterrâneo que efectua a ligação à frente ribeirinha do rio. 
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Esta solução projectual constituída por Túnel, Estrutura horizontal e Canal, possuí com 

a dissertação apresentada um elo comum a “ Água “. 

Em ambos os casos têm como objectivo melhorar, dinamizar, e unificar  a ligação 

entre os espaços existentes e os  novos espaços propostos. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente de investigação procurou compreender e esclarecer a influência e a 

importância que as infraestruturas da “Arquitetura da Água” tiveram na cidade Lisboa, 

para a  resolução do problema de falta de  água potável, para o abastecimento das 

populações.  

Estas infraestruturas de armazenamento, transporte, distribuição e abastecimento de 

água tiveram sempre  primordial  influência no desenvolvimento das cidades, e no bem 

estar da vida  do homem. 

A água é de facto um bem vital para a cidade: para além do seu consumo, é utilizada 

também para a sua defesa, para o seu saneamento, e para diversas manufacturas […] 

A rede hidrográfica de uma cidade é pois um bem que obriga a uma cuidada gestão, 

pelo que, também por esta razão, a água vai moldar o crescimento e evolução da 

cidade (Pereira, 2007,p.2). 

No caso de estudo da dissertação, pretendeu-se estudar a real influência que esta 

obra da arquitectura da água, o Aqueduto das Águas Livres e todos os elementos 

associados, contribuiram na  transformação da morfologia da cidade, e no  bem estar 

da população da cidade  de Lisboa. 

O conjunto formado pelo Aqueduto das Águas Livres, Reservatórios, Galerias de 

Distribuição, e Chafarizes para abastecimento de água à população, motivaram e 

potenciaram o desenvolvimento da cidade em termos urbanísticos, salubridade e 

higiene da população. Contribuiram também  para a resolução do problema de falta de 

água na cidade de Lisboa, situação que se prolongava ao longo de séculos e por 

vários reinados. 

Esta magnífica obra da arquitetura da água, implicou o surgimento de vários 

elementos arquitetónicos, que distribuidos pela cidade, originaram novos espaços 

públicos, reformularam os existentes, contribuindo deste modo para a redefinição de 

uma imagem da cidade, mais higiénica, agradável e comtemporânea. 

Dos elementos que compôem esta infraestrutura é possível destacar além do 

Aqueduto das Águas Livres, dois exemplares de grande qualidade, o Reservatório da 

Mãe de água nas Amoreiras  junto ao largo do Rato, e  o Reservatório da Patriarcal  

sito no Príncipe Real ao  Bairro Alto, construções que serviam para armazenar  e 

distribuir a água  pela cidade de Lisboa. 
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Os vários quilómetros de galerias subterrâneas, que através das suas caleiras 

distribuiam a água  aos vários pontos da cidade, os chafarizes, fontanários que 

abasteciam de água a população, também os lavadouros e os banhos públicos para a 

higiene da população, foram na época  elementos fundamentais para a cidade de 

Lisboa. 

Actualmente quase todos estes elementos  não cumprem  as funções para que foram 

concebidos, mas de uma forma geral  foram adaptados a novas utilizações de caracter 

social ,educativo, e decorativo da cidade.  

Os casos de estudo efectuados na presente dissertação são elementos urbanos que 

funcionam interligados, formam um corpo único indissociável, e têm como 

denominador comum e elo de ligação a água que corre no seu interior desde a 

nascente até ao abastecimento da  população. 

A investigação deste tema pretende responder às questões colocadas na sua 

introdução, confirmando que esta infraestrutura contituída pelo Aqueduto das Águas 

Livres, os reservatórios para recolha e armazenamento, as Galerias de distribuição e 

os Chafarizes de abastecimento funcionavam como um sistema de um só corpo, e 

possuíam  como elo de ligação a água que corre no seu interior. 

Ao longo do seu percurso reconfiguraram o território, requalificaram e reorganizaram 

os espaços existentes, e potenciaram novos espaços públicos, foram também 

importantes para o desenvolvimento e redefinição de partes de cidade e dos seus 

espaços públicos, e também elementos estruturantes do seu urbanismo. 

Por outro lado, os elementos urbanos como Reservatórios, Galerias e chafarizes 

colocados e distribuídos pela cidade, reorganizaram e requalificaram o espaço urbano 

existente, e potenciaram o aparecimento de novos espaços públicos  como Praças, 

Largos, Ruas e Jardins.  
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GLOSSÁRIO 

Aqueduto - Infra-estrutura arquitectónica, em canal ou galeria, arcadas ou 

plataformas, subterrânea ou à superfície, construída com a 

finalidade de transportar a água de um local para outro. 

Avenida - Distingue-se da rua por ter maiores dimensões, e várias faixas de 

circulação, possibilitando um maior caudal de circulação 

automóvel e pedonal, possui elementos arborizados para 

delimitação das zonas de circulação. 

Adro - Espaço público envolvido ou não, por edificações religiosas, 

tendo caracter público de agregação onde se realizam as festas 

Religiosas, feiras, mercado livre, sendo também um espaço de 

Lazer e de reunião da população. 

Chafariz - Infra-estrutura arquitectónica de abastecimento de água à 

população, que se localiza num espaço público. 

Espaço 

público 

- Espaço de uso comum e de posse de todos, onde se desenvolve 

as actividades colectivas, de convívio, e trocas entre grupos 

diversos que compõem a sociedade urbana. 

Equipamento 

urbano 

- Elemento que colocado num espaço público na cidade, oferece 

um serviço aos seus utilizadores. 

Galeria - Infra-estrutura arquitectónica de distribuição de água, na cidade. 

Jardim - Espaço público localizado ao ar livre, projectado e construído pelo 

homem, onde se cultiva, aprecia e se exibe as flores, plantas e 

árvores, e se propicia ao lazer e recreação do homem. 

Largo - Espaço público definido a partir de um equipamento geralmente 

comercial, com o fim de valorizar ou complementar alguma 

edificação, como mercado público, e pode também ser destinado 

a actividades culturais temporárias. 
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Pátio - Espaço público face à necessidade humana de protecção do 

espaço exterior, desconhecido e por vezes hostil, devido ao seu 

isolamento, proporciona aos seus utilizadores a sensação de 

domínio, pois o homem necessita de se sentir seguro. O pátio 

encontra-se centralizado na edificação, e é delimitado por 

paredes ou edifícios, não é coberto, e pode ter planta quadrada, 

circular, rectangular, ou oval. 

Podemos encontrar pátios em escolas, claustros, presídios, 

conjunto de residências, fábricas.  

Parque - Espaço público que se encontra livre de edificações, ao ar livre, e 

se caracteriza por abundante vegetação diversificada. 

Praça - Local de reunião de pessoas, e para o exercício da vida pública. 

Localizando-se frente aos edifícios públicos, igrejas, e destaca-se 

na paisagem urbana, é também um espaço de cruzamento de 

caminhos. 

Rua - Espaço urbano ladeado por edifícios, que permite a circulação de 

pessoas e veículos, sendo também um elemento articulador e 

formador da estrutura urbana da cidade. 

Reservatório - Infra-estrutura arquitectónica, de armazenamento e distribuição 

de água. 
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LISTA DE APÊNDICES 

Apêndice A - Três Espaços Principais ao Longo do Percurso do Aqueduto 

das Águas Livres. 

Apêndice B - Infraestruturas Urbanas do Aqueduto das Águas Livres. 

Apêndice C - Reservatórios / Mães de Água 

Apêndice D - Galerias 

Apêndice E - Chafarizes 
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APÊNDICE A 

Três Espaços Principais ao Longo do Percurso do Aqueduto das Águas Livres 
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BELAS -SINTRA 

 

Local – Início do Aqueduto no vale de 

Carenque. 

Onde se encontram implantadas as Mães 

de Água velha e Nova, e os ventiladores / 

respiradores do Aqueduto. 

Arquitecto – Manuel da Maia, autor e 

responsável pelo Aqueduto e Mãe de 

Água velha. 

Arquitecto – Carlos Mardel, autor e 

responsável pela Mãe de Água nova. 

 
VALE DE ALCÂNTARA - LISBOA 

 

Local – Travessia do Aqueduto das 

Águas Livres sobre o vale de Alcântara, 

entre as encostas da Serafina e 

Campolide. 

Arquitecto responsável – Custódio Vieira. 

 

 

 
AMOREIRAS - LISBOA 

 

Local – Chegada e final do Aqueduto, e 

entrada no Reservatório das Amoreiras. 

Arquitecto responsável – Carlos Mardel. 
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APÊNDICE B 

Infraestruturas Urbanas do Aqueduto das Águas Livres 
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ELEMENTOS URBANOS CARACTERÍSTICAS 

 
MÃES DE ÁGUA VELHA / NOVA 
 

 

Localizam-se no vale de Carenque em 

Belas, concelho de Sintra. 

Têm como função receber e distribuir a 

Água das nascentes para o Aqueduto, 

que tem o seu início neste local. 

 
AQUEDUTO 

 

 

Infra-estrutura que é abastecida pelas 

Mães de Água, e efectua o seu 

transporte até à cidade de Lisboa, mais 

concretamente para o reservatório (Mãe 

de Água) das Amoreiras. No seu 

percurso abastece directamente alguns 

chafarizes, e na entrada da cidade 

abastece duas galerias principais,  a das 

Necessidades e Santana. 

 
RESERVATORIOS 

 
 

 

Infra-estruturas que têm como função o 

armazenamento e distribuição de água 

às galerias. 

O principal é o das Amoreiras que recebe 

a água directa das nascentes do vale de 

Carenque, através do Aqueduto que 

termina neste reservatório. Em diferentes 

épocas foram sendo construídos outros 

reservatórios como o da Patriarcal, do 

Arco, Campo Ourique, Pombal, Verónica 

(Graça), e Barbadinhos. 
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GALERIAS 

 
 

 

São infra-estruturas por norma 

subterrâneas, que têm como função a 

distribuição de água para os chafarizes. 

Na cidade de Lisboa existem quatro: 

Necessidades, Santana, Loreto e 

Esperança. 

 
CHAFARIZES 

 
 

 

Estes elementos são infra-estruturas que 

recebem água das galerias e que têm a 

função de efectuar o abastecimento às 

populações. 

Encontram-se distribuídos pela cidade, 

implantados por norma em Ruas, Praças 

e Largos. 
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Reservatórios / Mães de Água 
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MÃE DE ÁGUA VELHA 

 

 

 

Encontra-se implantada no vale de 

Carenque – Belas – Sintra. 

Recebe as águas da nascente da quinta 

da Água livre, armazena e distribui para o 

aqueduto que tem o seu início a 

aproximadamente três quilómetros. 

Autor do Projecto – Arquitecto Manuel da 

Maia. 

 
MÃE DE ÁGUA NOVA 

 

 

Localiza-se também no vale de Carenque 

– concelho da Amadora. 

Surge anos mais tarde face à 

necessidade de captação de mais água. 

Recebe as águas do Aqueduto do 

Caneiro e da Quintâ. 

Autor do projecto – Arquitecto Carlos 

Mardel. 

 
AMOREIRAS 
 
 
 

 

Encontra-se localizado perto do Largo do 

Rato, no Jardim das Amoreiras. 

Recebe as águas directamente do 

Aqueduto, cujo términus acontece neste 

ponto da Cidade. Faz a distribuição de 

água para a cidade através de duas 

galerias: Esperança e Loreto. 

Autor do projecto – Arquitecto Carlos 

Mardel. 
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PATRIARCAL 

 

 

 

 

Localiza-se no subsolo do Jardim do 

Príncipe Real. 

Recebe as águas do Reservatório do 

Arco e faz a distribuição para a zona 

baixa da cidade através de três galerias. 

Autor do projecto – Eng.º Louis Charles 

Mary. 
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Galerias 
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Galeria do Loreto135 

 
SANTANA 

 
Esta galeria desenvolvia-se directamente 

do Aqueduto das Águas Livres na zona 

do Arco Carvalhão em Campolide, e 

terminava no Campo Santana. 

Distribuia água para a zona ocidental da 

cidade, zonas de Entre Campos, S. 

Sebastião da Pedreira, Intendente e 

terminava no Campo Santana. 

 
NECESSIDADES 

 
Esta galeria desenvolvia-se directamente 

do Aqueduto das Águas Livres na zona 

do Arco Carvalhão em Campolide, e 

terminava na zona das Necessiadades, 

em Alcântara. 

Distribuia água para a zona ocidental da 

cidade. Abastecia o núcleo urbano 

constituído pela Tapada das 

Necessidades, o Covento, o Palácio e a 

Igreja. Abastecia também os chafarizes 

de Campo de Ourique, Estrela, 

Necessidades, Praça de Armas, Janelas 

Verdes e Terras. 

                                                           
135

 Não tendo sido possível aceder a todas as galerias, só se apresenta a ilustração da Galeria do Loreto. 
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ESPERANÇA 

 
Desenvolvia-se directamente do 

Reservatório das Amoreiras. 

Abastecia uma zona do centro da cidade, 

onde se encontravam os chafarizes do 

Arco de S. Bento, Praça das Flores, Cais 

do Tojo e Esperança. 

 
LORETO 

 
Desenvolvia-se directamente do 

reservatório das Amoreiras. 

Abastecia outra zona do centro da 

cidade, onde se encontravam os 

chafarizes da Praça da Alegria, Formosa 

(século), Largo do Carmo, São Paulo e 

Loreto no Chiado (Chafariz 

desaparecido). 
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Chafarizes 
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EL REI 

 

 

 

Localização: Na Rua junto ao Largo do 

Terreiro do Trigo. 

Tipologia: Grande chafariz de espaldar. 

Inserção Urbana: Em Rua. 

Abastecimento: Por nascente local, 

proveniente das encostas de Alfama. 

 

 
DENTRO 

 

 

 

Localização: Largo Chafariz de Dentro. 

Tipologia: Grande chafariz de espaldar. 

Inserção Urbana: Adossado a edifício, 

em Largo. 

Abastecimento: Por nascente local, 

proveniente das encostas de Alfama. 

 

 

 
BELÉM 
 
 

 

Localização: Belém, junto ao Jerónimos. 

Tipologia: Grande chafariz. 

Inserção Urbana: No centro do Largo. 

Abastecimento: Por nascente  local. 
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LARGO DO MASTRO 
 
 

 

Localização: Largo junto ao Campo 

Santana. 

Tipologia: Grande chafariz. 

Inserção Urbana: No centro do Largo. 

Abastecimento: Por rede local. 

 

 

 
RATO 
 
 

 

Localização: Largo do Rato 

Tipologia: Grande chafariz de espaldar. 

Inserção Urbana: Adossado a muro. 

Abastecimento: Directamente do 

reservatório das Amoreiras por ramal 

próprio. 

 

 
ENTRE CAMPOS 
 
 

 

Localização: Largo junto à Rua de Entre 

Campos. 

Tipologia: Grande chafariz de espaldar. 

Inserção Urbana: Adossado a muro. 

Abastecimento: Directamente pela 

galeria de Santana. 
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INTENDENTE 
 
 

 

Localização: Av. Almirante Reis. 

Tipologia: Grande chafariz de espaldar. 

Inserção Urbana: Num pequeno Largo. 

Abastecimento: Pelas águas da galeria 

de Santana. 

 

 

 
CAMPO SANTANA 
 
 

 

Localização: Jardim do Campo Santana. 

Tipologia: Pequeno chafariz de espaldar. 

Inserção Urbana: Adossado ao muro do 

Jardim. 

Abastecimento: Pelas águas da galeria 

de Santana. 

 

 
SÃO SEBASTIÃO DA PEDREIRA 
 
 

 

Localização: Junto ao viaduto da Rua 

Filipe Folque, em São Sebastião da 

Pedreira. 

Tipologia: Grande chafariz de espaldar. 

Inserção Urbana: Adossado a muro 

numa pequena Praça. 

Abastecimento: Pelas águas da galeria 

de Santana. 
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JANELAS VERDES 
 
 

 

Localização: Praça das Janelas Verdes, 

Santos. 

Tipologia: grande chafariz. 

Inserção Urbana: No centro de ampla 

Praça construída para o efeito. 

Abastecimento: Pelas águas da galeria 

das Necessidades. 

 

 
PRAÇA DE ARMAS 
 
 

 

Localização: Praça da Armada, 

Alcântara. 

Tipologia: Grande chafariz. 

Inserção Urbana: No centro de ampla 

Praça. 

Abastecimento: Pelas águas da galeria 

das Necessidades. 

 

 
TERRAS (COVA DA MOURA) 
 
 

 

Localização: Junto à Av. Infante Santo e 

Rua Pau da Bandeira. 

Tipologia: Grande chafariz. 

Inserção Urbana: Adossado ao ramal do 

Aqueduto (Galeria das Necessidades). 

Abastecimento: Pelas águas da galeria 

das Necessidades. 
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NECESSIDADES 
 
 

 

Localização: Largo das Necessidades, 

Alcântara. 

Tipologia: Grande chafariz. 

Inserção Urbana: No centro do Jardim do 

Largo das Necessidades. 

Abastecimento: Pelas águas da galeria 

das Necessidades. 

 
PRAÇA DAS FLORES (MONTE 
OLIVETE) 
 
 

 

Localização: Praça das Flores. 

Tipologia: Grande chafariz. 

Inserção Urbana: Na Praça das Flores, 

situada na Rua das Flores a S. Bento. 

Abastecimento: Pelas águas da galeria 

da Esperânça. 

 

 

 
ESPERANÇA 
 
 

 

Localização: Praça da Esperança, em 

Santos. 

Tipologia: Grande chafariz de espaldar. 

Inserção Urbana: Adossado a edifício 

construído nessa época. 

Abastecimento: Pelas águas da galeria 

da Esperança. 
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PRAÇA DA ALEGRIA 

 

 

 

Localização: Praça da Alegria. 

Tipologia: Grande chafariz de espaldar. 

Inserção Urbana: Adossado a uma 

escadaria de acesso à plataforma 

superior. 

Abastecimento: Pelas águas da galeria 

do Loreto. 

 

 
SÉCULO (FORMOSA) 
 
 

 

Localização: Rua do Século. 

Tipologia: Grande chafariz de espaldar. 

Inserção Urbana: Adossado a parede de 

suporte do terreno do nível superior. 

Abastecimento: Pelas águas da galeria 

do Loreto. 

 

 
LARGO DO CARMO 
 
 

 

Localização: Largo do Carmo. 

Tipologia: Grande chafariz. 

Inserção Urbana: No centro do Largo do 

Carmo. 

Abastecimento: Pelas águas da galeria 

do Loreto. 
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LARGO DE SÃO PAULO 
 
 

 

Localização: Largo de São Paulo. 

Tipologia: Grande chafariz. 

Inserção Urbana: No centro do Largo de 

São Paulo. 

Abastecimento: Pelas águas da galeria 

do Loreto. 

 

 
LORETO 
 
 

 

Localização: Largo do Chiado. 

Tipologia: Grande chafariz. 

Inserção Urbana: No centro do Largo 

onde hoje se encontra a estátua do 

Chiado. 

Abastecimento: Pelas águas da galeria 

do Loreto. 

 

 
SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 
 
 

 

Localização: Jardim de São Pedro de 

Alcântara. 

Tipologia: Fonte decorativa. 

Inserção Urbana: No centro do Jardim. 

Abastecimento: Pelas águas da galeria 

do Loreto. 
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