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APRESENTAÇÃO 

 

Caminho de Vida: Aqueduto das Águas Livres:  

património hidráulico português. 

 

Joana Mafalda Pimenta Rodrigues 

 

A problemática no abastecimento de água à região de Lisboa foi uma das principais 

preocupações para a sua população. No início, a cidade abastecia-se nas 

nascentes de água potável existentes no lado oriental de Lisboa, tendo como o 

principal ponto de recolha o Chafariz D'el Rei. Posteriormente, com o agravar do 

problema, a cidade vê nascer o Aqueduto das Águas Livres, projecto aprovado por 

D. João V em 1732. Após 235 anos o aqueduto encerra e deixa de ser o meio de 

abastecimento de água a Lisboa. Peça-chave na leitura da cidade, identidade de 

um povo autêntico, o Aqueduto das Águas Livres transforma-se num dos símbolos 

de Lisboa. É a maior obra de engenharia hidráulica em Portugal. Por isso justifica-

se o presente trabalho como estudo da evolução da cidade e com evolução dos 

mecanismos de preservação e divulgação do seu Património. Este trabalho está 

estruturado em três capítulos distintos: 

I. Caracterização do abastecimento de Lisboa até ao reinado de D. João V. A 

evolução do crescimento da cidade consoante os agregados populacionais, os seus 

hábitos e o seu modo de vida. 

II. Caracterização do Aqueduto das Águas Livres. A definição da sua origem, do 

seu sistema de captação, da sua adução, de rede de distribuição pela cidade de 

Lisboa e as consequentes transformações morfológicas que provocou. 

III. Caracterização do Aqueduto das Águas Livres como Património Hidráulico 

Português. Os mecanismos desenvolvidos para preservar e divulgar o nosso legado 

histórico. 

 
 
Palavras-chave: Água, Aqueduto, Aqueduto das Águas Livres, Arco, Chafariz, 

Galeria, Lisboa, Mãe de Água, Museu da Água, Património, Pedra, Reservatório. 



 

  

 

  



 

  

PRESENTATION 

 

Path of life: Águas Livres Aqueduct 

hydraulic portuguese heritage. 

 

Joana Mafalda Pimenta Rodrigues 

 

The problematic of water supply to the region of Lisbon was one of the major 

concerns for its population. At first, the city was supplied in the potable water springs 

existent on the eastern side of Lisbon, having as the main collection point the D'el 

Rei Fountain. Later, as the problem worsens, the city sees the birth of Águas Livres 

Aqueduct, project approved by king John V in 1732.  After 235 years the aqueduct 

closes and ceases to be the means of water supply to Lisbon. Key piece in the 

reading of the city, identity of an authentic people, the Águas Livres aqueduct 

becomes one of the symbols of Lisbon. It is the greatest work of hydraulic 

engineering in Portugal. For that reason, it is justified this work, as the study of the 

evolution of the city and the evolution of mechanisms of preservation and disclosure 

of its heritage. This work is structured into three distinct chapters: 

I. Characterization of water supply to Lisbon until the reign of King John V. The 

growth of the city according to the aggregate population, their habits and their way 

of life. 

II. Characterization of the Águas Livres Aqueduct. The definition of its origin, its 

catchment system, its adduction,  network distribution for the Lisbon city and the 

consequent morphological transformations that provoked. 

III. Characterization of the Águas Livres Aqueduct as Hydraulic Portuguese 

Heritage. The mechanisms developed to preserve and promote our heritage 

 
 
 
 
Keywords: Water, Aqueduct, Águas Livres Aqueduct, Arch, Fountain, Gallery, 

Lisbon, Mother of Water, Water Museum, Heritage, Stone, Reservoir. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Água é um recurso hídrico público, fundamental mas escasso na sua versão potável. 

Esta é uma temática que está presente em todo o ciclo da vida humana, pois é um dos 

elementos fundamentais para a nossa sobrevivência.  

Na história dos povos a água foi sempre um elemento impulsionador e gerador de 

agregações populacionais.  

Desde sempre o homem escolheu fixar-se junto de linhas de águas que garantissem a 

sua sobrevivência e o seu desenvolvimento e, quando não era possível, por motivos 

de insegurança, escolhia locais com nascentes passíveis de exploração através de 

poços e cisternas. Garantia-se assim água suficiente para a população e para todas as 

suas necessidades. 

Este nobre significado, atribuído à água, faz com que seja um dos elementos primários 

da vida humana. Encontra-se presente nos três estados: sólido, líquido e gasoso, 

todos eles importantes para o crescimento e desenvolvimento do ser e da sua 

comunidade. Mas a definição de água na história é muito mais que a união do átomo 

de oxigénio com os dois átomos de hidrogénio, H2O, ou o local escolhido pelo Homem 

para habitar. 

É a massa incolor e inodora que recebe cargas simbólicas consoante a época histórica 

associada. Na pré-história era vista como o elemento gerador de vida, a pureza na sua 

forma mais singela. No renascimento era o sinal de sabedoria, água equivalente ao 

significado de verdade. No Barroco, estilo em que é construído o Aqueduto das Águas 

Livres, caso de estudo da presente dissertação, é sinónimo de festividade, elemento 

cenográfico essencial ao desenvolvimento da mentalidade da sociedade barroca. 

O estudo do património hidráulico português, representado pelo Aqueduto das Águas 

Livres, pretende realçar, não só a grandeza desta obra de engenharia hidráulica mas 

também, a mutabilidade que veio introduzir na cidade de Lisboa, sendo o tema desta 

dissertação “A água na arquitectura e na cidade”. 

No imaginário do habitante de Lisboa, bem como no imaginário do visitante, o peso 

afectivo do Aqueduto das Águas Livres para a cidade é enorme, sendo, sem sombra 

de dúvida, um marco para o urbanismo setecentista.  
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A espinha central e principal do Aqueduto das Águas Livres atravessa um vasto 

território. Acompanha e resiste às mais variadas transformações verificadas em toda a 

sua envolvente. 

Este marco torna-se ainda mais evidente na transformação morfológica da cidade, 

com a criação ou reestruturação de praças e largos para a recepção de novos 

chafarizes e de novas fontes de recolha de água. 

O conceito social e a problemática do abastecimento de água a Lisboa não devem ser 

estudados apenas na ligação directa ao Aqueduto das Águas Livres pois, este faz 

parte de todo um sistema que evoluiu com o passar do tempo. 

Na história do abastecimento de água à região de Lisboa podemos dividir o 

abastecimento em quatro períodos principais: 1 

 Chafariz D’el Rei – dos primórdios da Nacionalidade até ao reinado de D. João 

V – abastecimento por poços, cisternas e fontes. A principal fonte de 

abastecimento de quem vivia na cidade e de quem da cidade dependia; 

 Aqueduto das Águas Livres – segundo quartel do século XVIII – Água Livre 

abastece Lisboa. O complemento de água à cidade e a possibilidade de a 

transformar urbanisticamente; 

 Canal do Alviela – reinado de D. Pedro V – distribuição por encanamento 

estruturado pelas companhias concessionárias. O início do abastecimento 

domiciliário e a possibilidade de se obter um maior número de litros por 

pessoa;  

 Canal do Tejo – contracto de 31 de Dezembro de 1932 – distribuição pela 

Empresa Pública das Águas de Lisboa, actual Empresa Portuguesa das Águas 

Livres. 

A verdade, é que os fundadores de Lisboa não deram a devida importância ao 

abastecimento de água potável à cidade, contando apenas com a excelente 

                                            
1
 PINTO, Luís Leite (1972) – Subsídios para a História do Abastecimento de Água da Cidade de Lisboa. 

Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda.  
No texto introdutório o autor define os quatro ciclos de abastecimento à cidade que resultam do conjunto 
de vontades e da evolução tecnológica do Mundo. 
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localização que o rio Tejo permitia. Este foi um factor crucial para a evolução histórica 

decorrida e para a futura realização do Aqueduto das Águas Livres. 

Deste modo, para entender a evolução deste património hidráulico português, 

representado pelo monumental Aqueduto, o trabalho foi dividido em três capítulos. 

No primeiro pretende-se caracterizar toda a evolução histórica, populacional, social, 

económica que a cidade de Lisboa protagonizou face à sua localização estratégica. Os 

povos que por aqui passaram e o modo como deixaram o seu cunho pessoal, sempre 

no contexto do abastecimento de água potável às populações. O modo de garantir a 

sua existência e a respectiva sobrevivência. 

No segundo capítulo a análise do caso de estudo da dissertação de mestrado, qual o 

contexto histórico, político, económico e social da época; a sua origem; o local da 

captação das águas; a adução, o transporte e a caracterização da envolvente onde foi 

desenvolvido o projecto do Aqueduto; os depósitos construídos na cidades; a rede de 

distribuição; os pontos de recolha de água; os intervenientes que pelo projecto 

passaram e a gestão municipal desde do ano de 1835. 

E por fim, no terceiro capítulo, o estudo do Aqueduto enquanto património da cidade, 

de Portugal e do Mundo, as medidas de protecção determinadas, a evolução das 

mesmas ao longo do tempo consoante alterações de pensamento e o caso particular 

do Museu da Água. 

Além do estudo detalhado dos decretos, portarias e documentos de protecção é 

necessário entender a presença do Aqueduto para a cidade de Lisboa de hoje.  

Na metodologia de trabalho, a pesquisa histórica de referências mostrou-se 

fundamental. Para além do uso de referências bibliográficas recolhidas das diversas 

publicações da EPAL foi necessário a comparação com outros autores, de modo a 

validar todo o percurso histórico decorrido. 

A participação no Colóquio Portugal - Brasil demonstrou ser também uma fonte de 

desmistificação do tema, destacando a intervenção do Dr. Helder Macedo na palestra 

de literatura “As rédeas do reino e os muros de Marrocos”, onde foi abordado toda a 

situação de Portugal na Era dos Descobrimentos. 
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O trabalho de campo, principalmente nos três dias das jornadas europeias do 

património, mostrou-se também fundamental para o desenvolvimento desta 

dissertação, pois permitiu ter acesso a leituras, percursos, espaços e informações 

detalhadas que facilitaram a leitura das partes constituintes específicas do Aqueduto, 

bem como da própria cidade de Lisboa. 
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2. O PROBLEMA CONTÍNUO DA FALTA DE ÁGUA NA CIDADE DE LISBOA 

“...E Lisboa, onde todos bebem agua, não tem mais que um eftreito chafariz para tanta 

gente e outro para cavallos...” (Joaquim de Vasconcelos, 1879, p. 13) 

A problemática da falta de abastecimento de água potável à cidade de Lisboa foi um 

dos factores marcantes para o desenvolvimento da mesma ao longo dos séculos. 

...visto que as águas potáveis nunca abundaram em Lisboa, antes pelo contrário a sua 

escassês foi-se acentuando, através dos tempos, a ponto da sua falta constituir um 

grave perigo para a saúde pública... (Jorge das Neves Larcher, 1937, p. 8) 

As consequências mais evidentes da falta de água eram a constante sede com que a 

população vivia e o alto risco de incêndio a que estavam sujeitas.  

Na cidade era vasto o número de incêndios que ocorriam sem qualquer aviso ou forma 

de impedimento. 

Com esses incêndios não se perdiam apenas casas e edifícios públicos, perdia-se a 

orientação e o raciocínio de cada um, o que deixava toda a população na mais 

absoluta miséria. 

A falta de água para matar a sede e para o resguardo da continuada exposição às 

chamas, deixa não só as gentes, como todo a cidade devastada e desorientada.  

Em contraponto com esta problemática, constatamos a localização estratégica que 

Lisboa ocupa. Dispõem-se de todas as vantagens de localizar-se na margem do rio 

 
Ilustração 1 – “Chafariz de Dentro”, 2012 (ilustração nossa) 
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Tejo e em comunicação directa mas protegida com o oceano Atlântico, o que permitiu 

a fixação de vários povos por períodos de tempo prolongado. 

A configuração do Estuário do Tejo permitia defender a cidade dos ataques do rio e 

em simultâneo a navegação de grandes embarcações ou de grandes esquadras 

marítimas. 

 

2.1. OCUPAÇÃO ROMANA E O SEU CULTO DA ÁGUA 

Após a ocupação Fenícia do século XII ao século VI a.C., os Romanos foram o povo 

que mais tempo permaneceu na Península Ibérica. A sua chegada é datada do ano de 

195 a.C.. Permanecem aqui durante seis séculos até às invasões bárbaras. 

A região então ocupada foi chamada de Olisipo e era uma “cidade rica, integrada na 

província da Lusitânia” (José Augusto França, 1980, p. 11) que beneficiava do rio Tejo 

como ponto comercial da mais extrema importância. 

 
Ilustração 2 - “Estuário do rio Tejo”, Google Inc., 2012 
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Com a subida ao poder do Imperador Júlio César, Olisipo é reconhecido com o 

estatuto de município romano consagrado. Usufrui agora de todos os direitos e 

regalias que Roma permitia aos seus municípios. O seu nome passa de Olisipo para 

Olisipo Felicitas Júlia, uma nova designação para engrandecer o seu imperador e  

aquele ponto comercial importante para o Império Romano. 

Com a chegada do povo romano vieram também os seus modos e hábitos de vida 

estabelecidos por Roma.  

O culto da água era um deles, designava uma nova forma de pensar e de tratar da 

higiene das pessoas, dos seus pertences e dos locais que habitavam. 

Este novo hábito, no município de Olisipo Felicitas Júlia, originou a busca de novas 

fontes de água potável. Estava em causa o cumprimento das necessidades do 

quotidiano e a alimentação de todos os edifícios públicos, que de água necessitavam: 

balneários, termas, fontanários. 

Na busca por novas nascentes de água potável, o marco, que se tornou ainda mais 

importante para a cidade muitos séculos depois e que foi referência fundamental para 

a construção do Aqueduto das Águas Livres no século XVIII, é o Aqueduto Romano, 

chamado de Aqueduto da Gargantana e que foi mandado construir para abastecer 

Olisipo Felicitas Júlia com a utilização das águas da Ribeira de Carenque. 

 
Ilustração 3 - “Pré-existência do urbanismo romano na zona do antigo estreito da baixa”, 
Fundação Millennium BCP, 2009 (Catálogo do Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros, 
Fundação Millennium, 2009, p.2) 
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O aqueduto teve a sua origem na barragem romana no vale de Carenque e descia o 

mesmo segundo a morfologia da encosta onde foi implantado. Para isso utilizava todo 

o sistema de curvas de nível da respectiva encosta. 

Embora a estrutura existente do aqueduto esteja muito danificada, é possível 

descrevê-lo apresentando as soluções e técnicas de transporte de água utilizadas 

pelos romanos que serão tidas em conta nas decisões projectuais aquando da 

construção do Aqueduto das Águas Livres. 

No relatório da Câmara Municipal da Amadora é destacada uma queda de água, como 

elemento notável do aqueduto romano. Se estabelecermos a comparação com a 

grandiosa cascata projectada por Carlos Mardel para o Reservatório da Mãe de Água 

das Amoreiras começamos a criar pontos em comum e de ligação, do aqueduto 

romano com o que viria a ser construído no século XVIII. 

Um dos Elementos mais notáveis encontrado no trajecto do aqueduto foi uma queda de 

água, com o desnível de cerca de 0,70 m que se destinava a permitir a descida 

acentuada da cota da caleira do aqueduto sem que essa descida correspondesse a 

uma inclinação mais acentuada da própria caleira. A vantagem da queda de água 

consistia em manter na generalidade dos troços velocidades médias do escoamento 

suficientemente baixas para que a erosão do revestimento da caleira fosse diminuta. 

Na zona da queda de água, o fundo da caleira, quer a montante, quer a jusante da 

zona de descarga e as paredes laterais a montante desta eram constituídas por blocos 

de calcário. (Câmara Municipal da Amadora, 1996, p. 7) 

 
Ilustração 4 - “Vestígios do Aqueduto Romano”, Museu da Água (fotografia da 

exposição permanente na sede do Museu da Água, Estação Elevatória a Vapor dos 
Barbadinhos) 
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Durante a ocupação romana, a cidade encontrava-se implantada na encosta 

meridional da colina do Castelo de São Jorge, protegida dos ventos, com bastante sol 

e com o braço do rio Tejo a penetrar a cidade através do vale da cidade Baixa.  

A entrada das águas do Tejo no vale da actual Baixa Pombalina estendia-se para a 

zona interior através de dois braços, o braço do Vale da Mouraria e o braço de  

Valverdes, separados pela colina de Santana.  

Mais uma vez a configuração geográfica permitia a reutilização de todas as águas 

existentes, que por razões naturais ou artificiais, eram encaminhadas para estes 

braços de rio que penetravam na cidade. 

2.2. INVASÕES BÁRBARAS 

“As Invasões Bárbaras encarregaram-se de colocar um ponto final nessa situação.” 

(Manuel Carmo, 2004, p. 37) 

No seguimento da estadia Romana, a península foi ocupada por vários povos, até à 

fixação dos muçulmanos no ano de 719 d.C. Dominaram o território por mais de três 

séculos. A sua presença termina no ano de 1147, ano da reconquista realizada por D. 

Afonso Henriques. 

 
Ilustração 5 - “Zona do antigo estreito da baixa”, Fundação Millennium (Fotografia na exposição do núcleo 

arqueológico da Rua dos Correeiros) 
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Por sequência cronológica, encontramos a presença do Álamos a partir de 409 d.C.; a 

presença dos Godos, 419 d.C.; o domínio dos Visigodos em 472 d.C. até ao domínio 

superior dos Mouros em 719 d.C.2 

Esta sucessão de batalhas, pelo domínio das terras férteis, gerou a destruição da 

presença romana e com ela, todo o culto da água implementado desde então.   

Para além do conceito do culto da água, as sucessivas batalhas transformaram  a 

fisionomia da população. Todo o clima de guerra e de insegurança atribuía à então 

Lixbûnâ a configuração de cidade fortaleza. Uma população composta por 

comerciantes e agricultores que estavam limitados no perímetro fortificado. Toda esta 

situação vai gerar a transformação da cidade. Encontra-se por Lisboa ruas 

características desse tempo.  

 

A cidade muçulmana tem uma grande capacidade de adaptação ao existente 

desenvolvendo-se em torno e por cima da estrutura romana.  

                                            
2
 MOITA, Irisalva (1990) - O Livro de Lisboa. Lisboa: Livros Horizonte, 1994. 

 
Ilustração 6 - “Dimensão de uma rua Islâmica”, 2012 
(ilustração nossa) 

 
Ilustração 6 -  

 

 
Ilustração 7 - “Enfiamento de um rua Islâmica”, 2012 
(ilustração nossa) 

 

 
Ilustração 7 -  
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Um dos factores que proporciona grande vida a Lisboa era o seu porto comercial 

estabelecido, estruturado e desenvolvido. Na cidade encontrávamos todos o tipo de 

mercadorias do mundo. A juntar a esse factor encontrávamos os campos férteis; os 

saudáveis ares; a zona muralhada, a existência do Castelo com os muros de 

protecção da população e dos seus bens e a existência de todo o tipo de serviços na 

cidade. 

2.3. A CONSTRUÇÃO DA CERCA VELHA E A SUA IMPORTÂNCIA ATÉ À 

RECONQUISTA DE D. AFONSO HENRIQUES EM 1147 

A construção, do que hoje conhecemos como Cerca Velha, viria a condicionar a 

cidade de forma intensa. As guerras não eram vencidas pela força mas pela 

resistência ao passar dos dias.  

Não é possível datar com rigor estes primeiros vestígios construídos para defender 

este território. Embora, seja possível afirmar, que para a Cerca Velha foram 

reutilizadas construções mais antigas, formando assim a Alcáçova, que permitia criar 

um primeiro perímetro mais fechado e que abrangia o Castelo e um segundo 

perímetro da construção que permitia defender a população em geral.3 

                                            
3
 VIEIRA DA SILVA, A. (1987) – A Cerca Moura de Lisboa. Estudo Histórico de Lisboa. 3ªedição. Lisboa: 

Câmara Municipal de Lisboa. 

 
Ilustração 8 - “Lisboa islâmica segundo Cláudio Torres (1994)”, Fundação Millennium, 2009 (Catálogo da 
exposição do Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros, 2009, p. 8) 
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A cerca constituía um limite muralhado. Criava uma área de quinze hectares protegida 

para a população residente permanente ou temporariamente na cidade. 

Até ao segundo cerco de D. Afonso Henriques, em 1147, a cerca cumpriu o seu papel, 

protegeu a cidade muçulmana do povo cristão. O problema agravou-se nesse mesmo 

cerco. 

O segundo cerco durou mais de quatro meses e a diminuta área protegida que a cerca 

abrangia colocou problemas graves de abastecimento de mantimentos; água, comida, 

mantimentos militares, que com o passar dos meses tudo estariam já em grande falta. 

Os quinze hectares formavam um recinto pequeno embora tenham permitido aguentar 

durante tanto tempo “…o que bem revela a excepcional situação escolhida para a 

cidade, e o excelente traçado e construção das muralhas…” (Vieira da Silva, 1987, p. 

194) 4 

 
No dia 25 de Outubro de 1147, depois de tanta persistência, D. Afonso Henriques 

reconquistou a cidade tornando-a cristã, embora continue por solucionar o problema 

da escassez de água.  

                                            
4
 O segundo cerco a Lisboa realizado por D. Afonso Henriques teve a duração de quatro meses e meio, 

sendo antecedido por um cerco falhado no ano de 1142. 

 
Ilustração 10 - “Estampa I - Fragmento da Planta topográfica de 
Lisboa mostrando a Cerca Moura e o esteito do rio Tejo que 
penetrava pelo Vale da Baixa: escala 1:10000”, Vieira da Silva, 
1987 (“A Cerca Moura”, Vieira da Silva, 1987, Estampa I entre p. 8 
e p. 9) 

 

 
Ilustração 9 - “Traçado da “Cerca Velha” de Lisboa”, Museu 
da Cidade, 2012 
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Nesta altura, a população da cidade apenas podia contar com os rudimentares poços 

e cisternas existentes para abastecer as necessidades de água.  

O tempo de culto de água começara e terminara com a civilização romana. 

2.4. A EXPANSÃO DA CAPITAL DO IMPÉRIO E A CONSTRUÇÃO DA CERCA 

FERNANDINA 

A cidade de Lisboa tornou-se então uma agregação populacional cristã. Recebe a sua 

primeira carta de foral no ano de 1179. Trinta e dois anos depois da reconquista valida 

a sua existência. 

No reinado de D. Afonso III Lisboa recebeu um novo foral. Lisboa era elevada a capital 

do Reino. A sua localização estratégica, tão disputada ao longo da sua história, torna-

se um núcleo económico importante no sistema das trocas comerciais. 

A cidade, com a estabilização do domínio cristão, vê a sua área aumentar de forma 

exponencial e os terrenos que outrora eram arredores encontram-se agora cheios de 

casas e gentes. 

Em simultâneo, a expansão do Império continua feita à base de guerras e batalhas de 

fixação nos terrenos. Não encontramos a civilização Bárbara a tentar reconquistar o 

que um dia já lhe pertenceu mas sim, luta-se intensivamente contra a Coroa 

Espanhola. 

A falta de protecção de pessoas e bens contra a Coroa Espanhola e o crescimento 

desmedido e incontrolável da cidade obrigam de D. Dinis, em 1294, a ordenar a 

construção de uma nova linha defensiva, para combater, principalmente, os ataques 

vindos do rio.  

A nova linha defensiva construída vinha apenas solucionar toda a salvaguarda e 

defesa perante qualquer tipo de ataque iniciado a partir do rio, sem nenhum 

contribuição contra qualquer situação por terra. 5 

                                            
5
 Ao Rei D. Dinis devemos não só a construção desta segunda linha defensiva para a cidade que 

antecede a construção da cerca Fernandina mas também a reconstrução do Chafariz D’el Rei que 
alimentará a cidade até ao reinado de D. João V. 
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A somar a esta nova linha defensiva, o rei manda reconstruir um chafariz, situado 

entre o Campo das Cebolas e o Rossio de Alfama, para abastecimento de água dentro 

do novo limite muralhado. 

O primeiro nome atribuído a esse chafariz é Chafariz de São João da Praça.  

Em Outubro de 1308, D. Dinis ordena a sua recolocação, transferindo o chafariz para 

o interior da cerca velha. Altera o seu nome de Chafariz de São João da Praça para 

Chafariz D'el Rei.  

 

 

 
 
 
 
 

 
Ilustração 11 - “Alçado do ampliamento que a Ex.ma. Câmara Municipal manda fazer em o Chafariz de El Rei”, 1836 (“EPAL - 

Iconografia Histórica volume I”, Paulo Oliveira Ramos, 2007, p.57) 

 

 
Ilustração 12 - “Chafariz d'el Rei”, 2012 (ilustração nossa) 

 

 
Ilustração 13 - “Conserva da Chafariz d'el Rei”, 2012 

(ilustração nossa) 
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A localização da sua implantação era enorme, pois dele eram tiradas as aguadas para 

todo o abastecimento das naus da Índia. 

A confusão em torno desse chafariz aumenta, tornando-se num dos pontos da cidade 

com mais afluência de pessoas pela busca de água, o que determinará, anos mais 

tarde, a introdução de uma norma para a regulamentação do uso das seis bicas.  

Em 1551, o Senado Municipal de Lisboa publica a lei que vem regular a utilização das 

bicas do chafariz. A luta pela água era tanta que alguns colocavam a própria vida em 

risco. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A primeira bica abastecia os negros e os cativos; a segunda bica abastecia os mouros; 

a terceira e quarta bicas abasteciam os homens e rapazes brancos; a quinta bica as 

mulheres negras e a sexta bica as mulheres brancas. 

 
Com o passar do tempo, o problema defensivo contra a Coroa Espanhola agrava-se. 

Em 1372 Henrique II de Castela ataca Lisboa.  

 
Ilustração 14 - “Rixa entre Aguadeiros - Estampa número 13 da 

Colecção “Costumes Portugueses ou collecção dos trajos, uzos 
e costumes mais notáveis e característicos dos habitantes de 
Lisboa e Províncias de Portugal”, 1832 (Câmara Municipal de 
Lisboa, exposição iconográfica de Junho  de 1978

 
a Julho de 

1979) 
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A cidade encerrada na sua antiga muralha, e em particular a população do bairro da 

Rua Nova, rica e grande quantidade, assistiu sem qualquer reacção. 

A resposta rápida e eficaz da Corte Portuguesa partiu do rei D. Fernando que em 

pouco tempo idealizou a construção de uma nova cerca para a cidade. 

A construção durou dois anos e, no final de 1375, os cinco mil e quatrocentos metros 

de muralha e os setenta e sete torreões estavam concluídos, utilizando o esforço da 

população residente e das vizinhanças mais próximas, “...desde então deixou-se de se 

atender, nas questões de defesa da cidade...” (Vieira da Silva, 1987, p. 195). 

A construção da nova cerca veio aumentar a área protegida em seis vezes. Aos cerca 

de quinze hectares da cerca moura, agora denominada cerca velha, foram 

acrescentados os sessenta e um a ocidente e os vinte e sete a oriente formando um 

perímetro protegido de aproximadamente cento e quatro hectares. 

 

2.5. D. MANUEL I E A ERA DOS DESCOBRIMENTOS 

O poder de Portugal no Mundo vinha a ser traçado. 

 
Ilustração 15 – “Redução à escala 1:5000 de um trecho da planta da cidade de Lisboa levantada em 1856/58 na escala 1:1000 e 

publicada em 1884”, 1884 (“A Cerca Fernandina de Lisboa, volume I”, A. Vieira da Silva, 1987) 
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Um dos momentos mais importantes desta conquista é o Tratado de Tordesilhas 

assinado entre Portugal e Castela no dia 7 de Junho de 1494. 

Neste contexto, o reinado de D. Manuel I, foi dos períodos de maior tranquilidade e 

expansão do Império Português, tendo a monarquia autocrática uma estabilidade 

concreta e um crescimento ultramarino em expansão. Uma herança de todo o trabalho 

desenvolvido pelo rei D. João II. 

Dadas as circunstâncias, D. Manuel intitula-se o Rei de Portugal e dos Algarves e 

senhor da conquista, navegação e comércio da Índia, Etiópia, Arábia e Pérsia. 

Neste tempo, a calma reinava nas terras de Lisboa permitindo que D. Manuel I 

trocasse os seus aposentos, do antigo Castelo para a beira-rio, fixando-se no Paço 

Real no Terreiro do Paço, onde foi centralizada toda a vida comercial de Lisboa. 

A cidade continuava em crescimento, ultrapassava todos os limites da cerca 

Fernandina, estende-se com a construção de novos bairros. Um exemplo disso é a 

construção do Bairro Alto. “O Bairro Alto marca a passagem do século XVI para o XVII 

na vida urbana de Lisboa.” (José Augusto França, 1980, p. 24) 6 

Embora o crescimento não pare, a estadia na cidade continua precária, os surtos 

constantes de epidemias são agravados pelas variadas viagens marítimas das 

descobertas. A taxa de mortalidade era pesada, e, para isso contribuía a continuada 

falta de água.  

As epidemias e todas as maleitas que a cidade sofria eram alvos de rápido e fácil 

alastramento pois, a cidade sofria de uma grande dicotomia.  

Por um lado, a expansão decorria de forma acelerada e descontrolada para Lisboa 

Ocidente e por outro, as principais nascentes e chafarizes estavam localizados na 

Lisboa Oriente.  

A falta de água e de construções de distribuição de água no lado ocidental da cidade 

aumentavam consideravelmente toda a problemática epidémica. 

                                            
6
 FRANÇA, José Augusto (1980) – Lisboa: urbanismo e arquitectura. 1ªedição. Lisboa: Biblioteca Breve – 

Instituto da Cultura e Língua Portuguesa.  
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A Era dos Descobrimentos permitiu ao reino português dispor de recursos financeiros 

quase ilimitados, que mais tarde serão fundamentais para o financiamento do projecto 

do Aqueduto das Águas Livres mas, que pouco transformaram o reino durante essa 

época. 

“Não me temo de Castela 

Donde guerra inda não soa, 

Mas temo-me de Lisboa, 

Que ai cheiro desta canela 

O Reino nos despovoa. ”
 
7 

2.6. REINADO DE D. SEBASTIÃO: TEXTO DE FRANCISCO DE HOLANDA 

IMPULSIONADOR PARA A RESPOSTA À PROBLEMÁTICA DA ÁGUA 

A preocupação com a falta de água era até então um problema para os monarcas, 

como refere Jorge das Neves Larcher no livro “Memória Histórica sôbre o 

Abastecimento de Água a Lisboa até ao reinado de D. João V”.8 

                                            
7
 Pequeno excerto da poesia de Sá de Miranda, do poema A António Pereira, Senhor de Basto, 

quando se partiu para a Corte co’a casa toda, que aborda o tema do despovoamento da cidade pela falta 
de condições básicas para a permanência. 
8
 Este é a primeira parte de um trilogia onde é descrito todo o sistema de abastecimento de água a 

Lisboa. Na primeira parte até ao reinado de D. João V; a segunda do reinado de D. João V até ao contrato 
estabelecido de 1932 e a terceira parte a descrição da utilização dos caudais do rio Tejo. 

 
Ilustração 16 - “O Planisfério de Cantino”, extraído de “Outro Mundo Novo Vimos” – catálogo da exposição no Museu de Arte 

Antiga, Lisboa, C.N.C.D.P., 2001. (“O Planisfério de Cantino e o Brasil: uma introdução à Cartologia Política dos Descobrimentos e o 
Atlântico Sul”, Fernando Lourenço Fernandes, 2003, epígrafe do livro)  
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…pelo exposto verificamos que já anteriormente ao reinado de D. Sebastião o 

abastecimento de água constituía uma preocupação dos governantes, que mais se foi 

acentuando nos sucessivos reinados porque as exigências da civilisação e o aumento 

sempre crescente da população obrigavam a um maior consumo e fracos continuavam 

a ser os recursos de que dispunha a cidade…(Jorge das Neves Larcher, 1937, p. 21) 

No reinado de D. Sebastião encontramos as primeiras experiências realizadas em 

Belas, através da variada análise da água chamada de água livre, ordenadas pelo 

monarca a 3 de Março de 1574. 

Desta época, encontramos também o texto de Francisco de Holanda “Da fabrica que 

fallece á cidade de Lisboa” que indica o caminho da Água Livre, meio mais fiável de 

abastecer a cidade contra o flagelo da falta de água.9 Texto que demonstra ter uma 

grande importância no estudo nos dias de hoje mas que não saberemos se foi tido em 

conta naquela época. 

Neste texto, o autor colocava a hipótese de reactivar o antigo aqueduto romano da 

ribeira de Carenque à semelhança do que o avô fez em Évora com o aqueduto da 

Água de Prata. “...E pois El Rei voffo avô trouxe a Évora a agoa da Prata, perdida do 

tempo de Sertório, capitão romano,...” (Joaquim de Vasconcelos, 11879, p. 13)  

Francisco de Holanda incentivava o jovem monarca a ter a honra de solucionar um 

problema que há muito tempo se abatia sobre a cidade. 

…E ganhe V. A. efta honra de fazer efte benefício a Lisboa, (ou lho faça fazer) de 

reftituir efta fonte de agoa livre, que affi fe chama, a efta cidade que morre de fede. E 

não lhe dão agoa… (Joaquim de Vasconcelos, 1879, p. 14) 

Desta época encontramos também o lançamento do primeiro imposto chamado Real 

da Água.  

O Real da Água era um imposto colocado sobre os géneros alimentícios que entravam 

na cidade (primeiramente o vinho, e posteriormente aplicado sobre a carne, o azeite, 

bebidas alcoólicas e fermentadas...), e que será utilizado pela coroa espanhola, no 

período de perda de independência, para a realização de tudo menos as tão 

desejadas obras. É muitas vezes confundido com o imposto lançado por D. João V, o 

                                            
9
 Capítulo VI – D’agoa livre. Ver anexo A. 

VASCONCELOS, Joaquim de (1879) - Francisco de Hollanda: Da fabrica que fallece á cidade de Lisboa. 
Edição crítica segundo autographo inédito. Porto: Imprensa Portugueza. 
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Realete da limpeza de 10 de Julho de 1702, sobre os mesmos produtos, para o 

financiamento da construção do Aqueduto das Águas Livres. 

O Real da Água era colocado como um real por cada canada, arrátel ou outra unidade, 

consoante o conteúdo e destinava-se ao arranjo dos canos, das fontes, para 

abastecimento de águas às povoações. 

 Apesar de tudo, D. Sebastião não conseguiu trazer a água livre até Lisboa, deixando 

o povo na escassez de água por muitos mais anos. 

2.7. A PERDA DA INDEPENDÊNCIA 

A morte de D. Sebastião e o facto de ser ainda um jovem sem descendentes veio 

trazer ao reino de Portugal várias complicações, desde logo a primeira e a mais 

urgente, a crise de sucessão instaurada. A governação coube ao Cardeal D. Henrique, 

aclamado Rei de Portugal no dia 28 de Agosto de 1578. 

Se adicionarmos a isso o rasto de fome, peste e guerra pela coroa encontramos um 

povo destroçado e sem rumo. 

Para a resolução do problema, originado pelas várias ligações ao reino de Castela, os 

pretendentes ao trono10 foram ouvidos e pedidos os respectivos pareceres. 

Ultrapassados todos os impasses, subiu ao trono Filipe II de Espanha. A Península 

estava unida numa única coroa. 

Filipe II de Espanha torna-se Filipe I de Portugal. Gerou-se um clima de encerramento 

do reino dadas as más relações com outros impérios, que outrora, mantinham boas 

relações com o Império Português. 

Filipe I de Portugal (1580 - 1598) dá continuidade às experiências de D. Sebastião na 

busca de águas para abastecer a cidade, nas medições dos caudais da água livre 

mas, a verdade é que os avanços são muito poucos. 

                                            
10

 Na lista de candidatos ao trono Português destacam-se, segundo todos os preceitos de sucessão: 

Cardeal Rei D. Henrique, filho de D. Manuel I; Rainúncio Farnese, Duque de Parma (neto de D. Duarte 
(filho de D. Manuel I)); Catarina, Duquesa de Bragança (filha mais nova de D. Duarte); Filipe II de 
Espanha (filho de D. Isabel, neto de D. Manuel I); Emanuel Filiberto, Duque de Sabóia (filho de D. Beatriz, 
neto de D. Manuel I) e João I, Duque de Bragança (marido de D. Catarina, bisneto de D. Isabel, irmã de 
D. Manuel I).  
Fora desta lista ficou D. António que foi considerado ilegítimo, caso fosse considerado estaria logo atrás 
do Cardeal D. Henrique na linha de sucessão e o destino de Portugal seria bem diferente. 
SERRÃO, Joaquim Veríssimo (1978) – História de Portugal – o século de ouro (1495 – 1580). 3ªedição 
revista e aumentada Lisboa: Editorial Verbo, 2001. ISBN: 972-22-0268-5. Volume III. 
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Na sequência governativa, Filipe III de Espanha torna-se II de Portugal (1598 - 1621). 

As experiências continuam no mesmo ritmo do seu antecessor com grande prejuízo 

para a saúde pública e para a higiene da cidade, sendo o imposto Real da Água gasto 

para outras ocasiões. “Em 1619, aquando da visita de Filipe III a Portugal, grande 

parte deste imposto é gasto nas cerimónias régias.” (Câmara Municipal de Lisboa, 

1997, p. 12) 

…o rei mostra interessar-se, mas vai protelando a realização da obra, e dando as mais 

variadas aplicações ao dinheiro destinado à resolução de tão importante melhoramento 

que se vem arrastando há muitos anos, com manifesto prejuízo para a cidade…(Jorge 

das Neves Larcher, 1937, p. 33) 

A dinastia Filipina termina em Portugal com a subida ao trono de Filipe IV de Espanha, 

III de Portugal (1621 - 1640) que continuou a não solucionou o problema do 

abastecimento de água a Lisboa. 

Deste período, um dos poucos destaques positivos, na tentativa de solucionar o 

problema da falta de água, é a produção do Roteiro das Águas Livres, realizado por 

João Nunes Tinoco em 1622. 11 

Só sessenta anos depois da governação espanhola, seria restaurada a independência 

por D. João, Duque de Bragança, aclamado D. João IV, Rei de Portugal. 12 

A dependência da Coroa Espanhola termina com a Restauração em 1640, mas o 

problema irá manter-se até subir ao trono o Rei D. João V. “As guerras da restauração 

findaram, porém, as obras foram abandonadas e esquecidas na época mais amena 

que se seguiria” (José Augusto França, 1980, p. 29) 

2.8. RESTAURAÇÃO DE PORTUGAL 

A restauração de Portugal no ano de 1640 veio trazer novas oportunidades ao país, 

mas primeiro foi fundamental estabiliza-lo a todos os níveis, político, económico, 

militar, social e artístico. Processo demorado mas concluído com sucesso. 

                                            
11

 Roteiro da Água Livre de João Nunes Tinoco. Ver anexo B. 
Antes disso, em 1620 Leonardo Torriano escrevia em carta a apresentação de quatro soluções para 
trazer a água livres até Lisboa. Ver anexo C. 
12

 SERRÃO, Joaquim Veríssimo (1978) – História de Portugal – governo dos reis espanhóis (1580 – 
1640). 2ªedição revista e melhorada. Lisboa: Editorial Verbo, 1990. ISBN: 972-22-0269-3. Volume IV. 
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Portugal inicia assim a sua reestruturação por dois níveis, o nível militar, com a 

transmissão de um clima de segurança às populações e a criação da Aula de 

Fortificações e Arquitectura Militar, no ano de 1647; e o nível político, o esforço para 

terminar com o encerramento do país ao mundo fruto da governação espanhola. Em 

1641 assina um tratado de paz com a França de Luís XIII; em 1642 um tratado de paz 

com a Inglaterra; em 1661 um tratado de paz com a Holanda e em 1668 um tratado de 

paz com a Espanha. 13 

Todo o processo de incerteza e de tentativa de estabilizar politicamente o país atribuiu 

o poder à Igreja, o assumir do papel de mecenato do reino. Como ruptura com a 

Espanha e com as suas ideias, observa-se em Portugal o desenvolvimento do estilo 

barroco, a mudança da tradição estática para o dinamismo e pluralidade, o 

favorecimento das artes decorativas em aplicação arquitectónica. 

A estabilidade política e económica regressam a Portugal e o estilo barroco 

transforma-se, do experimentalismo inicial, para um estilo inovador que irá transformar 

a cidade de Lisboa profundamente.  

Portugal gozava assim da abertura necessária para acolher artistas de várias 

nacionalidades. João Antunes e João Frederico Ludwing são artistas deste tempo que 

marcaram a evolução do barroco em Portugal.  

2.9. D. JOÃO V E A CONSTRUÇÃO DO AQUEDUTO DAS ÁGUAS LIVRES 

D. João V sobe ao trono em 1706. Dá inicio à mudança de rumo no problema de 

abastecimento de água a Lisboa. 

 

  

                                            
13

 MOURA, Carlos (1986) - História da Arte em Portugal - O Limiar do Barroco. Lisboa: Alfa. Volume 8. 
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Durante o seu reinado o povo usufruiu da neutralidade nos conflitos europeus 

conseguida após a realização dos vários tratados de paz com diferentes países; 

beneficia de uma melhor defesa dos interesses nacionais, o poder deixa de estar 

centralizado na Igreja e D. João V torna-se o maior mecenas no desenvolvimento do 

país e consegue como resultado o desenvolvimento económico e cultural de Portugal 

e dos territórios ultramarinos conquistados. 

Com D. João V, Portugal atingiu o ponto máximo no campo artístico com a tardia mas 

inovadora arte barroca. Este foi o monarca que mais contribuiu para o 

engrandecimento de Portugal e para o enriquecimento do património artístico e cultural 

até 1742, ano em ficou gravemente doente. 14 

Uma das maiores obras foi a construção da Basílica e Convento de Mafra, onde 

trabalharam os principais nomes que depois integraram a construção do Aqueduto das 

Águas Livres. A busca pelo dinamismo da vida, da cidade e da arquitectura no século 

XVIII. 

                                            
14

 BORGES, Nelson Correia (1986) - História da Arte em Portugal - do Barroco ao Rococó. Lisboa: Alfa. 
Volume 9. 

 
Ilustração 17 - “Busto de D. João V”, Museu de São Roque, 2012 

(ilustração nossa) 
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Lisboa Joanina sofria com o grave problema do abastecimento de água às 

populações, que evoluía de modo rápido com consequências muito negativas.  

Nesse contexto, como forma de o tentar solucionar, D. João V utiliza os estudos, as 

medições e todos os cálculos até então realizados sobre a Água de Belas e ordena o 

início da construção do Aqueduto das Águas Livres no dia 12 de Maio de 1731 de 

modo a terminar com a secura e a falta de protecção contra os incêndios. 

Inicia-se assim o segundo ciclo de abastecimento de Lisboa, o abastecimento da 

cidade através do Aqueduto das Águas Livres. 

Até à sua conclusão, a cidade resiste com a utilização de poços, cisternas, fontes e 

com o auxílio dos aguadeiros de Lisboa. 

Os aguadeiros eram em grande número galegos e eram facilmente identificados pela 

sua forma de falar e pela sua maneira típica de vestir.  

Para se poder ser aguadeiro era obrigatório a inscrição prévia na Câmara e a posterior 

utilização da insígnia municipal.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A guerra pela água era tão grande que o Senado dita regras, normas e coimas para a 

sua regulação. Normas de vestuário para os aguadeiros, regras de prevenção contra 

incêndios (cada aguadeiro era obrigado a manter o seu vasilhame pronto para acudir a 

 
Ilustração 18 - “Vasilhames dos Aguadeiros de Lisboa”, 2012 (ilustração nossa) 
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qualquer emergência), e coimas à utilização da água, por exemplo contra o quebrar de 

vasilhames alheios.  

A finalização do Aqueduto das Águas Livres é demorada. Correu água em Lisboa pela 

primeira vez no ano de 1744. O chafariz do Rato, à data construído em madeira, foi o 

local escolhido para que o rei, então doente, pudesse ver a sua monumental obra 

concluída. Apenas no ano de 1834 o grande reservatório da Mãe de Água das 

Amoreiras está concluído e o abastecimento regularizado. 

Apesar da chegada da água livre à cidade, a verdade é que ao longo de todo o século 

XVIII Lisboa necessita de aguadeiros. As estatísticas demonstram-no de forma clara. 

No recenseamento realizado entre o ano 1763 e o ano 1774 haviam registados cento 

e oitenta e oito aguadeiros em Lisboa. 
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3. AQUEDUTO DAS ÁGUAS LIVRES 

“Superatis Difficultatibus, Pacatis Opinionum Dessidiis, Aquae Liberae in Urbem 

Triumphalis Ingressus” 15 (Manuel Carmo, 2004) 

A imaginação do Homem não tem limites e a continuada prática alcançou Lisboa com 

a construção da obra prima da engenharia hidráulica portuguesa, o Aqueduto das 

Águas Livres. 

                                            
15

 “Ultrapassadas todas as Dificuldades e Respeitadas as Opiniões dos Simples, as Águas Livres 

entraram Triunfalmente na Cidade”  

 
Ilustração 19 – “Arcaria de Alcântara” (“Histórias e outras Memórias do Aqueduto das Águas Livres”, Carlos Caseiro, 

Américo Pena e Raul Vital, 1999, p.14) 

 
 
 

 
Ilustração 20 – “Aqueduto das Águas Livres. Travessia sobre o vale de Alcântara, s.d” (“EPAL - Iconografia Histórica 
volume I”, Paulo Oliveira, 2007, p. 20 

 



Caminho de Vida: Aqueduto das Águas Livres: património hidráulico português 

 

Joana Mafalda Pimenta Rodrigues   52 
 

O Aqueduto das Águas Livres é uma obra de engenharia de pedra que tem como 

objectivo trazer a água da ribeira de Carenque, no sítio de Belas, para a cidade de 

Lisboa, lugar distante onde água é um elemento em falta. 

Percorre um total superior a sessenta quilómetros. Cruza vales e rios, por vezes em 

grandes arcarias e por outras tantas no subsolo, perfurando as várias colinas que 

atravessa na sua implantação. 

A espinha dorsal inicial tem a dimensão de catorze quilómetros, mas se adicionarmos 

todas as redes de ramais laterais ao percurso, terminamos com uma infraestrutura de 

mais de cinquenta quilómetros de extensão. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toda a sua aparição à superfície é realizada por meios de arcarias cujo objectivo é 

vencer os desníveis do terreno e em simultâneo criar pontes de circulação de pessoas 

e bens, ao mesmo tempo que mantém a inclinação necessária para a circulação da 

água por acção da gravidade. 

A grande maioria dos aquedutos construídos pelo mundo localiza-se junto de grandes 

cidades pois, é aí que encontramos as populações mais numerosas e com maiores 

necessidades de água potável. 

 
Ilustração 21 - “Aqueduto”, Museu da Água (ilustração do catálogo do Museu da Água, núcleo Aqueduto das Águas Livres)  
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O aqueduto mais antigo situa-se perto de Atenas, na Grécia e conta com mais de dois 

mil anos. Foi construído em túnel e tem uma extensão aproximada de mil duzentos e 

oitenta metros. 

Logo depois da Civilização Grega e das suas construções de aquedutos em túnel e 

sifão para a condução de água, os Romanos foram o povo que mais construiu 

aquedutos pelo mundo. As arcarias romanas para a adução de água, pela acção 

gravítica como motor de transporte. 

O maior exemplar é o Aqueduto de Cartago, na Tunísia. Têm cento e quarenta e um 

quilómetros de comprimento. 

Para além de Cartago podemos observar vestígios romanos em Mérida e Segóvia 

(Espanha), Nimes (França), Roma (Itália), entre outros locais escolhidos pelo mundo 

fora. 

Em Portugal, os aquedutos construídos ao longo da história são vários. Distribuídos 

por todo o nosso país e passíveis de destaque, já que os seus vestígios totais ou 

parciais se encontram visíveis. 

O Aqueduto de Conimbriga construído no século I, um complexo de “cotovelos” numa 

extensão de três quilómetros e meio, localiza-se em Condeixa-a-Velha; o Aqueduto da 

Gargantana, antigo aqueduto romano de abastecimento de Olisipo Felicitas Júlia, em 

Belas; o Aqueduto de Setúbal, mandado construir por D. João II no ano de 1487; o 

Aqueduto das Amoreiras em Elvas, construído no reinado de D. João III, sendo o 

aqueduto mais junto da linha de fronteira administrativa entre Portugal e Espanha; o 

Aqueduto da Águas de Prata em Évora, do ano 1531 e que Francisco de Holanda 

utiliza no seu texto para incentivar anos depois D. Sebastião a construir o aqueduto 

para Lisboa; o Aqueduto de São Sebastião em Coimbra, dos anos de 1568 a 1570; o 

Aqueduto do Convento de Cristo, em 1593 pela mão de Filipe II de Espanha, I de 

Portugal; o Aqueduto de Viana do Castelo, um dos localizados mais a norte e que é 

dos finais do século XVII; o Aqueduto de Santo Antão do Tojal projectado pelo António 

Canevari em 1730, dois anos antes do início do Aqueduto das Águas Livres; o 
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Aqueduto de Queluz, projecto de Manuel da Maia em 1752 e o Aqueduto da Quinta do 

Marquês do Pombal em Oeiras da autoria de Carlos Mardel, entre muitos outros. 16 

O Aqueduto das Águas Livres encontra-se implantado numa longa extensão. 

Atravessa perímetros rurais, semiurbanos e urbanos consolidados. Consoante a 

aproximação a Lisboa o nível de construção intensifica, terminando bem no centro da 

cidade.  

No seu trajecto passa pelos concelhos de Sintra, Loures, Amadora e Lisboa. 

Começa no concelho de Sintra, território rural cheio de campos de cultivo e de pinhais, 

que, com a evolução morfológica da construção e a ocupação do espaço, sofreu 

variadíssimas transformações, e hoje não existem características comparáveis com as 

de outrora. 

A primeira e a segunda Mãe de Água encontram-se no mesmo local da nascente que 

abastecia a antiga barragem romana de Olisipo. A Nascente é a mesma utilizada pelos 

Romanos.  

Com o passar dos anos torna-se insuficiente para a Lisboa Joanina, dando origem à 

busca de novas nascentes para complementar o caudal disponível. 

                                            
16

 MONTEIRO, Maria Filomena Monteiro (1995) - O Aqueduto da Água de Prata em Évora: bases para 

uma proposta de recuperação e valorização. Évora: Universidade de Évora. Dissertação. 

 
Ilustração 22 –  “Planta dos Aquedutos das Águas Livres, da Mata, das Francesas e seus ramais e das galerias dentro da Cidade”, 
1895 (“Lisboa e o Aqueduto”, Câmara Municipal de Lisboa, 1997, p. 20 e 21) 
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Deixando as terras de Sintra e continuando o percurso até Lisboa, é na zona da 

Amadora que encontramos os primeiros perímetros semiurbanos de acompanhamento 

do aqueduto, com a construção na época, dos primeiros prédios de rendimento fora da 

cidade. 

Continuando o percurso, da Damaia / Buraca até Lisboa, observamos que a área 

envolvente torna-se mais urbana, e ao mesmo tempo, os desníveis dos terrenos mais 

acidentados. 

Na Damaia podemos observar uma das arcarias construídas para vencer os desníveis 

do território, a adaptação geográfica no seu esplendor, sem contrariar a própria 

natureza. 

É nestes momentos que encontramos os primeiros problemas de proximidade entre o 

aqueduto e a construção envolvente, mas, também é onde podemos observar 

algumas tentativas de arranjos urbanísticos de espaços públicos melhor conseguidas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A decisão da condução da água pela gravidade faz com que o ponto de entrada em 

Lisboa aconteça a uma cota elevada, daí, a construção grandiosa da travessia do vale 

de Alcântara, a arcaria que irá marcar profundamente a leitura da cidade de Lisboa. 

Na descrição geográfica dos locais por onde passa, observamos que o território se 

apresenta com zonas bastantes sinuosas. Neste contexto, o aqueduto está implantado 

 
Ilustração 23 – “Arcada na Damaia”, Microsoft Corporation, 2012 
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na sua maioria no subsolo, recorrendo em todas as situações de vales, a arcarias com 

arcos de volta perfeita abatidos ou apontados, em calcário e aparelho isódomo, para o 

sustento das caleiras de circulação da água, que corre em função da acção da 

gravidade.  

São estes momentos de arcarias que permitem dar visibilidade e monumentalidade à 

obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

As únicas excepções, aos arcos de volta perfeita, são os catorze arcos ogivais da 

travessia do Vale de Alcântara, fundamentais para a resistência ao terramoto 

devastador ocorrido no ano de 1755. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustração 24 - “Arcaria do Aqueduto das Águas 

Livres na Damaia, s.d.” (“EPAL - Iconografia 
Histórica volume I”, Paulo Pereira, 2007, p. 29) 

 

 
Ilustração 25 - “Damaia século XXI”, Microsoft Corporation, 2012 

 

 
Ilustração 26 – “Arcos Ogivais de Alcântara”, Microsoft Corporation, 2012 
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Antes de passar o vale, o aqueduto passa pelo actual pulmão da cidade, o Parque 

Florestal de Monsanto, e emerge de forma extraordinária ultrapassando os mais de 

sessenta metros de altura e entra de forma monumental na Lisboa urbana e 

consolidada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A localização escolhida para o Reservatório final do aqueduto, chamado de 

Reservatório da Mãe de Água das Amoreiras, não acontece por acaso. 

 
Ilustração 27 – “Vale de Alcântara” (“História e outras Memórias do Aqueduto das Águas Livres”, Carlos 
Caseiro, Américo Pena e Raul Vital, 1999, p.147) 
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Em primeiro lugar, o ponto de depósito de água deveria ser colocado a cota elevada 

da cidade para posterior distribuição da mesma, e em segundo lugar, devido ao 

estatuto político atribuído ao Marquês de Pombal, que tinha como pretensão 

transformar e urbanizar, aquela zona baldia da cidade num pólo industrial do mais alto 

nível, com a implantação das principais indústrias. 

Desse ponto a água correria por aquedutos emissários e outras galerias para os 

diversos pontos de recolhas de água da cidade. 

Um exemplo disso é a condução da água do Reservatório da Mãe de Água das 

Amoreiras até ao Reservatório da Patriarcal que posteriormente distribuía a água até à 

zona do Teatro Nacional de São Carlos, através da galeria do Loreto. 

No total o aqueduto tem três Mães de Água, a Mãe de Água Velha, a Mãe de Água 

Nova e o Reservatório final da Mãe de Água das Amoreiras. 

Em todos os troços, o aqueduto apresenta clarabóias com portas e janelas rectas que 

permitem a iluminação e a ventilação do mesmo, num total de cento e trinta e sete. 

  

 
 

 

 

 

 

3.1. MOTIVOS PARA RETOMAR O PROJECTO DAS ÁGUAS LIVRES  

O contexto histórico do reinado de D. João V permitiu ao monarca iniciar o tão 

desejado projecto de trazer a água livre para Lisboa. Encontravam-se reunidas todas 

as condições para prosseguir com os trabalhos.  

A situação política estava estabilizada, existia uma melhor comunicação com o Mundo, 

Portugal gozava de uma situação económica favorável, motivada pela expansão e 

exploração do Brasil, embora, seja importante realçar que a obra do Aqueduto das 

 
Ilustração 28 – “Sequência de Clarabóias em São Brás”, Microsoft Corporation, 2012 
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Águas Livres foi paga na sua maioria pelos impostos colocados à população da capital 

e a quem nela trabalhava. 

Ao mesmo tempo observamos a mutação do estilo barroco na capital. A passagem do 

experimentalismo inicial em confronto com a tradição estática. 

O barroco caracteriza-se não só pela monumentalidade e sobriedade mas também, 

pelo dinamismo que veio trazer à arquitectura Joanina. Tudo isso segundo uma suas 

das principais premissas, a festividade, o desenvolvimento do lado social da 

construção, a criação de cenários.  

Neste contexto, a arte dos jardins e a utilização da água como elemento fundamental 

na criação de cenários, transformaram a arquitectura e o urbanismo desse tempo. 

Para além da decoração associada à sobriedade das construções o barroco tem um 

carácter importante no urbanismo e será peça-chave na construção do Aqueduto das 

Águas Livres. O barroco faz parte da expressão da sociedade, depende dela e vem 

actuar sobre ela. 17 

Em 1731, o rei D. João V ordena os avanços na busca pela tão desejada Água Livre, 

dando origem à construção do Aqueduto das Águas Livres. 18 

A cronologia do Aqueduto das Águas Livres é extensa e variada por ser uma obra de 

tão grande envergadura. 

No dia 12 de Maio de 1731 tudo muda, D. João V, por alvará régio, ordena o começo 

das obras. 

De 1731 até 1835, as obras foram sempre dirigidas por pessoas individuais ou grupos 

de mestres19, que de uma maneira, mais ou menos profunda, deixaram o seu cunho 

                                            
17

 TAPIÉ, Victor (1972) – Barroco e Classicismo. 2ª edição.  Lisboa: Editorial Presença, 1988. 
Volume I. 

 TAPIÉ, Victor (1972) – Barroco e Classicismo. 2ª edição. Lisboa: Editorial Presença, 1988. 
Volume II. 
18

 Cláudio Gorgel do Amaral, na qualidade de Procurador da Cidade, incentiva o rei D. João V a avançar 

com os trabalhos do Aqueduto das Águas Livres dispondo assim da folga financeira que o Brasil permitia.  
19

A obra inicia-se com o arquitecto italiano Canevari (1731 – 1732), continua com a direcção colegial 

composta por Manuel da Maia, Azevedo Fortes e José da Silva Pais (1732 – 1735) após afastamento do 
italiano por divergências técnicas e construtivas. Em 1736 Custódio Vieira assume os comandos da obra 
(1736 – 1746). Após morte de Custódio Vieira assume Carlos Mardel, embora já esteja incluído nos 
trabalhos desde 1735 (1746 – 1763). Segue-se D. Miguel Ângelo de Blasco (1763 – 1772); Reinaldo 
Manuel dos Santos (1771 – 1791), Francisco António Ferreira Cangalhas (1791 – 1808) e a dupla 
Henrique Guilherme de Oliveira e Honorato José Correia de Macedo (1808 – 1835).  
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pessoal, quer na estrutura construída, quer mesmo nas escolhas técnicas para o 

aqueduto.  

Durante a sua construção, de 1731 a 1835, cento e quatro anos de trabalhos, a obra 

passou por sete reinados que deram continuação ao esforço iniciado por D. João V.20  

Apesar dos vários reis e dos vários mestres-de-obras, os principais momentos do 

projecto estão bem datados cronologicamente e são de fácil atribuição individual. 21 

A urgência em terminar o aqueduto para utilização da sua água pela população, 

originou uma cronologia intensa e variada, devendo-se principalmente, à mutação da 

densidade populacional que Lisboa registou. Dos 250.000 habitantes antes do 

terramoto de 1755, a cidade passou para os 182.000 habitantes no ano de 1845, 

voltando posteriormente para o ciclo de crescimento. Em 1900 Lisboa já registava 

356.000 habitantes e em 1960 já eram mais de 800.000 mil habitantes. 

3.2. ORIGEM DO AQUEDUTO 

O Aqueduto das Águas Livres é uma infraestrutura hidráulica barroca. 

O Aqueduto das Águas Livres tem origem na margem direita da ribeira de Carenque 

em Belas. Encontrava-se, à data, no interior de uma quinta particular. 

A Quinta da Águas Livre é o local escolhido para a primeira construção realizada do 

Aqueduto. 

                                                                                                                               
Portugal. Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território. Instituto da 
Habitação e Reabilitação Urbana (2011). Sistema de Informação para o Património Arquitectónico. Forte 
de Sacavém - Aqueduto das Águas Livres [em linha] Sacavém. IHRU [Consult. 6 de Agosto de 2012]. 
Disponível em <URL: http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=6811>. 
20

D. João V (1706 – 1750), “o Magnânimo”; D. José I (1750 – 1777), “o Reformador”; D. Maria I (1777 – 

1816), “a Piedosa”; D. João VI (1816 – 1826), “o Clemente”; D. Pedro IV (1826), “o Rei Soldado”; D. 
Miguel I (1828 – 1834), “o Tradicionalista”; D. Maria II (1826 – 1853), “a Educadora”;  
SERRÃO, Joaquim Veríssimo (1980) – História de Portugal – a restauração e a monarquia absoluta (1640 
– 1750). Lisboa: 2ªedição revista. Editorial Verbo, 1982. ISBN: 972-22-0270-7 
SERRÃO, Joaquim Veríssimo (1981) – História de Portugal – o despotismo iluminada (1750 - 1807). 
Lisboa: 5ªedição. Editorial Verbo, 1996. ISBN: 972-22-0271-5 
SERRÃO, Joaquim Veríssimo (1983) – História de Portugal – a instauração do liberalismo (1807 – 1832). 
Lisboa: 3ªedição. Editorial Verbo, 1994.  
SERRÃO, Joaquim Veríssimo (1985) – História de Portugal – do Mindelo à regeneração (1832 – 1851). 
Lisboa: 2ªedição corrigida e aumentada.  Editorial Verbo, 1995. 
21

 Anexo D 
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A quinta da Água Livre deve o seu nome à nascente da Água Livre, sendo a mesma 

fonte escolhida séculos antes, pelos romanos para alimentar a barragem romana e o 

aqueduto da Gargantana, da cidade de Olisipo. 

É a quinta que dá nome ao grandioso aqueduto. Localiza-se a cerca de três 

quilómetros da povoação de Carenque e era propriedade de Manuel Rodrigues 

Verdelho. Mais tarde passa para o domínio militar do estado. 

Na margem direita da ribeira, que dá nome à povoação de Carenque, localiza-se a 

clarabóia da Mãe de Água Velha.  

A clarabóia da Mãe de Água Velha marca o início da construção que influenciou toda a 

história do abastecimento de água a Lisboa. 

 

3.3. CAPTAÇÃO DE ÁGUA 

A captação de água é estruturada e complementada em três fases. A primeira fase é a 

construção da Mãe de Água Velha. 

A Mãe de Água Velha é a primeira construção do Aqueduto. É uma estrutura cilíndrica, 

com um diâmetro aproximado de seis metros que tinha como projecto inicial uma 

 
Ilustração 29 – “…entre o arvoredo baixo do campo e separadas pela ribeira de Carenque, surgem-nos as Mãe 
d’Água Velha e Nova…” (“Histórias e outras Memórias do Aqueduto das Águas Livres”, Carlos Caseiro, Américo 
Pena e Raul Vital, 1999, p. 141) 
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estrutura hexagonal. O seu desenho é da responsabilidade de Azevedo Fortes e 

Manuel da Maia. 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A estrutura é coberta por uma abóbada de meia esfera e no seu interior encontra-se o 

local onde as águas subiam à superfície de modo a que pudessem ser encaminhadas 

para a caleira do aqueduto.  

A caleira inicial do aqueduto saía da Mãe de Água e uns dez metros mais à frente 

dividia-se em duas, segundo o projecto geral concebido pelo Manuel da Maia. 

A segunda fase consiste na construção de uma segunda Mãe de Água, intitulada de 

Mãe de Água Nova.  

A sua construção é posterior à grande parte do troço principal do Aqueduto. 
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 CASEIRO, Carlos; PENA, Américo; VITAL, Raul (1990) – Histórias e outras Memórias do Aqueduto das 

Águas Livres. Lisboa: EPAL, S.A.  

 
Ilustração 30 – “Mãe de Água Velha” (“O Livro de Lisboa”, Irisalva Moita, 1994, p. 293 
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O seu desenho da Mãe de Água Nova é atribuído a Carlos Mardel que, só em 1746 

assume as funções de gestão da obra, embora participe nos trabalhos da mesma 

desde 1735. 23 

De planta octogonal, a sua construção é realizada em cantaria de pedra, muito 

semelhante à Mãe de Água Velha. “Sobre cunhais toscanos que reforçam as arestas 

encontramos a base da lanterna, também oitavada.” (Carlos Caseiro, Américo Pena e 

Raul Vital, 1999, p. 90) 

No seu interior, a meio da descida para o nível de cota mais baixa, nasce um novo 

curso de água que será aproveitado para engrossar o caudal da Água Livre, vindo do 

aqueduto do Caneiro, um aqueduto subsidiário ao principal construído posteriormente. 

Interiormente, a construção de forma circular tem um desnível de cinco metros para o 

interior do terreno, formando o poço de cinco metros de diâmetros onde se encontra a 

pia de subida das águas. 

A comunicação entre o nível de entrada e o fundo do poço faz-se por escada de vinte e 

nove degraus, embebida em metade da coroa cilíndrica de 2,7 m de espessura que 

reveste a câmara inferior. (Carlos Caseiro, Américo Pena e Raúl Vital, 1999, p. 90 e 91)  

                                            
23

 CASEIRO, Carlos; PENA, Américo; VITAL, Raul (1990) – Histórias e outras Memórias do Aqueduto das 

Águas Livres. Lisboa: EPAL, S.A 

 
Ilustração 31 – “Mãe de Água Velha” (O Livro de 
Lisboa”, Irisalva Moita, 1994, p. 294 
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Posteriormente ao início da utilização do Aqueduto das Águas Livres as águas de 

Belas mostraram-se insuficientes para corresponder a todas as necessidades da 

população de Lisboa. 

Como resposta, a terceira fase de captação consiste na construção de vários 

aquedutos subsidiários ao principal, que permitiam encaminhar para o troço principal 

as águas de várias nascentes localizadas na envolvente do mesmo. A nascente da 

Água Livre permitiu, embora por pouco tempo, abastecer a cidade de Lisboa.  

Neste contexto, são vários os aquedutos subsidiários que são construídos para 

aumentar o tão desejado caudal. 

Entre vários aquedutos encontramos a norte de Carenque o Aqueduto da Mata, 

situado na Quinta da Mata próximo do Telhal, que trazia para o Aqueduto das Águas 

Livres os caudais dos seus aquedutos subsidiários, o de Vale de Lôbos, do Brouco, do 

Vale Figueira.  

Na zona da antiga Porcalhota, actual Amadora encontramos o Aqueduto das Galegas.  

Logo a seguir, o Aqueduto das Francesas, polémico na altura, pois permitia trazer 

águas oriundas de Carnaxide para a linha do Aqueduto das Águas Livres. 

A continuada falta de água deu origem a novas buscas de fontes de água potável que 

permitissem a continuação do abastecimento. Anos mais tarde, já no século XX,  

teremos a exploração do Rio Alviela e depois a exploração do Tejo. 

3.4. ADUÇÃO E TRANSPORTE DE ÁGUA ATÉ LISBOA 

A adução e transporte de água até Lisboa foi realizada pela acção da gravidade da 

água através das estruturas construídas para o efeito. 

No percurso encontramos quatro mil e seiscentos metros no subsolo, estando o 

restante à superfície. 

Independente da sua localização, o percurso estabelecido para o aqueduto é todo 

visível do exterior pois, na sua total extensão foram colocadas centro e trinta e sete 

clarabóias de acompanhamento da estrutura e que servem para a iluminação natural, 

para a ventilação das galerias principais e galerias de ligação entre os vários troços do 
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aqueduto e para o acesso ao interior do mesmo onde, regularmente se realizavam 

trabalhos de manutenção e limpeza. 

A construção é quase na totalidade constituída por pedra preta, rebocada no interior a 

cal e saibro. 

As paredes variam de espessuras entre os cinquenta e os oitenta centímetros, 

rasgadas por vãos gradeados, garantindo a oxigenação da água e a segurança do 

local. 

No interior, duas caleiras de meia cana, separadas por um percurso para a realização 

de trabalhos de manutenção, conservação e limpeza do aqueduto. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Na base, por onde correm as águas, um passadiço central de lagedo – servindo as 

visitas e a deslocação do pessoal que executava os trabalhos de conservação, 

manutenção e limpeza, no interior do Aqueduto – separa duas caleiras com o formato 

de meia cana, com cerca de trinta centímetros de profundidade e vinte e cinco de 

largura. (Carlos Caseiro, Américo Pena e Raul Vital, 1999, p. 75) 

O desenho do projecto inicial é atribuído a Manuel da Maia, sofrendo alterações às 

datas de mudança do comando da obra, alterações de pormenores relativos ao cunho 

pessoal de cada artista e adaptação técnica mediante constantes reavaliações. 

 
Ilustração 32 - “Caleiras”, 2012 (ilustração nossa) 
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A arcaria que atravessa o vale de Alcântara é a construção mais visível e monumental 

da total extensão do aqueduto. Um conjunto de trinta e cinco arcos que efectua a 

travessia, numa extensão aproximada de um quilómetro. 

 
 

De traçado não recto, para melhor adaptação à estrutura acidentada do terreno, a 

sucessão de arcos começa na margem ocidental com dezoito arcos de volta perfeita a 

fazer o arranque do Alto da Serafina. 

 

 

 
 
 
 
 
 
   

 

 
 
 
Seguem-se os catorze arcos ogivais, da autoria de Custódio Vieira que por opção 

técnica assim os definiu, e que mais tarde mostrar-se-ão fundamentais para a 

preservação deste património face a uma catástrofe natural que surge sem aviso, o 

terramoto de 1755, e que destruirá grandemente a cidade de Lisboa. 

Por fim, os últimos três arcos que encerram a travessia alcançando a Calçada da 

Quintinha, o outro lado do vale de Alcântara. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustração 33 – “Travessia do Vale de Alcântara”, Microsoft Corporation, 2012 

 

 
Ilustração 35 – “Arcos Ogivais”, Microsoft Corporation, 

2012 

 

 
Ilustração 34 – “Sequência de Arcos do Alto da Serafina”, Microsoft 
Corporation, 2012 
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O arco ogival central é o maior arco do mundo construído em pedra. Tem uma largura 

de vinte e nove metros por sessenta e cinco de altura. Situa-se bem por cima do leito 

da ribeira de Alcântara, hoje em dia uma das principais vias rodoviárias da cidade. 

 
  

 

 

 
 
 
 

 
 

No cimo desta monumental arcaria, dois passeios públicos situados lateralmente à 

zona destinada às caleiras. 

 
Ilustração 36 – “Chegada à Calçada da Quintinha”, Microsoft Corporation, 2012 

 

 
Ilustração 37 – “Maior Arco de Pedra no Mundo”, Museu da Água (fotografia do catálogo do 
Museu da Água, núcleo Aqueduto das Águas Livres) 
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Outros marcos da estrutura total da travessia são os dezassete torreões que encerram 

a verticalidade da mesma.  

No século XX, numa segunda fase de adução e transporte de água, encontramos o 

aqueduto de transporte da água do rio Alviela para a construção da Estação Elevatória 

a Vapor dos Barbadinhos, que elevaria a água para os reservatórios localizados a 

cotas altas da cidade, para posterior distribuição. 

3.5. DEPÓSITOS DE ÁGUA 

O processo de criação de depósitos na cidade ocorre com a passagem dos anos e 

com as reais necessidades da população distribuída pela extensão total da cidade. O 

principal e mais monumental depósito é o Reservatória da Mãe de Água das 

Amoreiras, inserido no Conjunto Monumental das Amoreiras.  

O conjunto monumental das Amoreiras é composto pelo Arco Comemorativo, por uma 

arcada de dez arcos e pelo Reservatório da Mãe de Água das Amoreiras.   

 

 
Ilustração 38 – “O Aqueduto junto à Mãe de Água”, George Atkinson, 1838 (“História e outras Memórias do Aqueduto das Águas 
Livres”, Carlos Caseiro, Américo Pena e Raul Vital, 1999, p. 55) 

 
 

 



Caminho de Vida: Aqueduto das Águas Livres: património hidráulico português 

 

Joana Mafalda Pimenta Rodrigues   69 
 

O Arco Comemorativo construído entre o ano de 1746 a 1748 é da autoria de Carlos 

Mardel e assinala o arco número cem do Aqueduto. Atravessa a antiga Rua de São 

João dos Bem Casados, actual Rua das Amoreiras.  

É a primeira construção no interior da cidade e por isso marca profundamente.  

Foi projectado para simbolicamente ser a nova Porta Urbana da cidade de Lisboa. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
É um arco revestido de rusticado à francesa rematado por um frontão triangular 

sóbrio.24 Uma construção que usa a ordem dórica e a simetria como conceitos bases. 

O uso da ordem dórica pretende realçar o simbolismo de Porta Urbana pois, era o 

estilo escolhido pelos tratadistas para as portas urbanas e que foi muitas vezes 

utilizado.  

A continuação da arcada até ao reservatório final é constituída por dez arcos de volta 

perfeita também da autoria de Carlos Mardel. 

 
 

 

                                            
24

 O Arquitecto Walter Rossa descreve o Arco Comemorativo no Dicionário da História de Lisboa de 1994.  
SANTANA; Francisco. SUCENA, Francisco Eduardo. (1994) – Dicionário da História de Lisboa. Gráfica 
Europam, Lda Mem Martins. ISBN: 972-96030-0-8 
No mesmo dicionário encontra-se a descrição da Mãe de Água das Amoreiras.  

 
Ilustração 39 – “Arco das Amoreiras, visto de Norte, s.d” (“EPAL - Iconografia 
Histórica volume I”, Paulo Pereira, 2007, p. 46) 
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No final da mesma surge a construção quadrangular em cantaria de pedra, o 

Reservatório da Mãe de Água das Amoreiras chamado no passado por Arca de Água, 

Casa da Água ou Castelo de Água. Para além da Casa da Água, a Mãe de Água das 

Amoreiras engloba também a construção adoçada da Casa do Registo, que se 

destinava ao controlo da saída da água para os aquedutos de distribuição urbana. 

 
Ilustração 40 – “Arcada final do Aqueduto”, Microsoft Corporation, 2012 

 

 
Ilustração 41 – “Mãe d'Água. Beneficiações gerais. Recinto das Amoreiras. Planta”, 1990 (“EPAL - Iconografia Histórica 

volume I”, Paulo Pereira, 2007, p. 49) 
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Ilustração 42 – “Mãe d'Água. Beneficções gerais. Recinto das Amoreiras. Alçados frente e lateral direito”, 1990 (“EPAL - 

Iconografia Histórica volume I”, Paulo Pereira, 2007, p. 50) 

 

 
Ilustração  

 
 

 

 
Ilustração 43 - “Mãe d'Água. Obras de restauro 2ªfase. Recinto das Amoreiras. Alçado tardoz e lateral esquerdo”, 1990-

1993 (“EPAL - Iconografia Histórica volume I”, Paulo Pereira, 2007, p. 51) 
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Neste reservatório terminava o Aqueduto das Águas Livres.  

O reservatório da Casa da Água tem a capacidade máxima de cinco mil e quinhentos 

metros cúbicos de água e está projectado segundo o eixo longitudinal que a arcaria 

que o antecede produz. É na perpendicular desse eixo que surge a fachada do 

edifício. 

A entrada é feita pelo jardim adjacente à estrutura e, logo de seguida, por uma 

escadaria dupla que leva o visitante/trabalhador à porta, colocada lateralmente à 

fachada principal para posterior entrada no reservatório. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A sul um volume à escala da Casa da Água cria o espaço de recepção ao visitante.  

A sensação de entrada no reservatório é surpreendente. Ainda no volume  mais a sul, 

é possível ao visitante vislumbrar a totalidade da Casa da Água, o seu passeio em 

torno do reservatório, os quatro pilares de Reinaldo Manuel dos Santos, a cascata de 

Carlos Mardel, a escada de acesso à cota de acesso ao terraço. 

A aparente fragilidade, face a uma estrutura de cobertura plana assente em colunas e 

posterior terraço acessível, é apenas posta em causa pela substituição das esbeltas 

colunas toscanas do projecto de Carlos Mardel pelos pilares grossos mandados 

construir por Reinaldo Manuel dos Santos.  

Os pilares, os vãos e as pilastras transmitem do interior para o exterior a sequência 

espacial interna. 

 
Ilustração 45 – “Entrada Mãe de Água 
das Amoreiras”, 2012 (ilustração nossa) 

 

 
Ilustração 44 – “Mãe de Água das Amoreiras”, 2012 (ilustração nossa) 
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Os pilares recebem as cargas da cobertura de grandes dimensões (38 m x 33,5 m), 

através de nove abóbadas de aresta de alvenaria, apoiadas nos quatro pilares 

existentes e nas paredes exteriores do edifício. Entre si arcos forneiros abatidos de 

secção rectangular. 

A coroar a entrada no reservatório encontramos a monumental cascata, desenhada 

por Carlos Mardel que assinalava o ponto de chegada das Águas Livres. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Ilustração 46 – “Cascata da Mãe de Água”, 2012 (ilustração nossa) 

 

 
Ilustração 48 – “Reservatório da Mãe de Água”, 2012 (ilustração nossa) 

 

 
Ilustração 47 – “Percurso dentro da Mãe de 
Água”, 2012 (ilustração nossa) 
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O tanque é rodeado por um percurso que circunda a totalidade do mesmo e que passa 

por debaixo da cascata. 

Do lado direito, de quem entra no reservatório, encontra-se uma escadaria em cantaria 

de pedra que permite o acesso tanto à cobertura como ao nível mais baixo do 

reservatório. 

Na cota máxima da cascata, e a meio do acesso para a cobertura, encontra-se a 

ligação do reservatório à conduta de água, onde é possível observar as duas caleiras 

de meia cana de transporte da água. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

A cobertura em terraço da Mãe de Água das Amoreiras permitiu criar outro ponto de 

observação da cidade à semelhanças dos vários miradouros existentes. Deste lugar, é 

possível observar a cidade e a sua relação com o rio Tejo. 

 
 
 
 
 
 

 
Ilustração 49 – “Vista total da Casa da Água”, 2012 (ilustração nossa) 
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O Reservatório das Amoreiras não é o único mas sem dúvida o mais importante na 

construção do Aqueduto das Águas Livres.  

Para além do reservatório das Amoreiras encontramos vários espalhados pela cidade 

que abastecem partes da mesma.  

O reservatória da Patriarcal, no Príncipe Real, abastecia toda a zona do Príncipe Real 

e Bairro Alto; o reservatório do Arco, situado junto ao arco da Rua de São Bento, 

desmontado e recolocado na Praça de Espanha; o reservatório da Praia, implantado à 

beira-rio para abastecimento das naus; o reservatório de Campo de Ourique com a 

sua arcada extensa; o reservatório da Praça D. Pedro, na baixa; o reservatório dos 

 
Ilustração 51 – “Acesso ao 

Terraço”, 2012 (ilustração nossa) 

 

 
Ilustração 50 – “Terraço da Mãe de Água”, 2012 (ilustração 
nossa) 

 

 
Ilustração 52 – “Vista do Terraço”, 2012 (ilustração nossa) 
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Barbadinhos que apoia à estação elevatória; o reservatório da Verônica; o reservatório 

do Pombal; o reservatório do Alto da Serafina; o reservatório da Penha; entre outros 

tantos construídos nos séculos XVIII e XIX. 

3.6. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

O processo de distribuição tem dois modos de se realizar que podem ser sequenciais 

ou em simultâneo. 

O primeiro modo através dos ramais que saem dos reservatórios até aos chafarizes, 

pontos de recolha. O segundo modo através de aquedutos emissários e que podem 

estar ou não ligados a pontos de depósito de água. 

Nos aquedutos emissários podemos destacar cinco. O Aqueduto de Sant’Ana; o 

Aqueduto das Necessidades; o Aqueduto da Esperança; o Aqueduto do Loreto e um 

encanamento para o Chafariz do Rato. 

O Aqueduto de Sant’Ana abastecia toda a zona envolvente do chafariz com o mesmo 

nome e abastecia também, através de um outro ramal que sairia do chafariz, o antigo 

convento de São José actual hospital público e toda a zona do Intendente. 

O Aqueduto das Necessidades abastecia a Tapada das Necessidades, bem como, 

toda a zona das Janelas Verdes. 

O Aqueduto da Esperança fornecia água à zona envolvente ao chafariz com o mesmo 

nome. 

O Aqueduto do Loreto abastecia todos os Palácios e construções situadas na zona a 

que hoje chamamos de Bairro Alto. Partia do Reservatório da Patriarcal e transportava 

a água até ao actual Largo do Teatro Nacional de São Carlos. 

O encanamento “especial” do Chafariz do Rato vinha directamente da Mãe de Água, 

unindo-se ao Aqueduto do Loreto logo a seguir ao chafariz. 

3.7. PONTOS DE RECOLHA DE ÁGUA 

O ponto de recolha das águas da população era o chafariz público, o que gerou pela 

cidade a construção de vários.  
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No início a construção do chafariz era mais modesta. Tanques e pias, apenas com 

uma frente, normalmente encostados em muros de prédios ou muros de quintas. 

Estava em causa a função utilitária do mesmo em detrimento do lado estético.  

No século XVII e principalmente no século XVIII com o estilo barroco, o chafariz 

regenera-se, transformando-se na sua essência e na transformação urbanística do 

mesmo para a cidade. Chafarizes de várias frentes, encostados ou isolados em ruas e 

praças.  

Da sua imagem simples e utilitária transforma-se em peças monumentais e cheias de 

trabalho escultórico em pedra. Pela cidade podemos encontrar vários exemplares. 

No centro da cidade encontrávamos: o chafariz do Rato, da Cotovia (Praça da 

Alegria); o chafariz do Passeio Público; do Monte do Olivete; da Praça das Flores; da 

Rua do Século; de São Pedro de Alcântara; o chafariz do Largo do Carmo; do Loreto; 

de São Paulo; do Arco de São Mamede; do chafariz de São Bento; da Esperança e do 

Cais do Tojo.  

Na Lisboa Oriental, mais guarnecida de água encontrávamos: o chafariz de São 

Sebastião da Pedreira; da Cruz do Tabuado; do Campo de Sant'Ana; de São Lázaro; 

do Intendente e de Entrecampos.  

Na Lisboa Ocidental os chafarizes de Campo de Ourique; da Estrela; do Pau de 

Bandeira; das Janelas Verdes; da Cova da Moura; das Necessidades e de Alcântara.  

Entre todos os chafarizes construídos podemos destacar no centro da cidade o 

chafariz do Rato, o chafariz do Carmo, o chafariz da Rua do Século e o chafariz da 

Esperança, da Lisboa Oriental os chafarizes das Necessidades e de São Sebastião da 

Pedreira e da Lisboa Ocidental o chafariz das Janelas Verdes e o chafariz do 

Intendente. 25 

 
 

                                            
25

 PORTUGAL. Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território. IHRU 

(2011) - Sistema de Informação para o Património Arquitectónico. Forte de Sacavém - Aqueduto das 

Águas Livres [em linha] Sacavém. IHRU [Consult. 6 de Agosto de 2012]. Disponível em <URL: 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=6811>. 
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O chafariz do Rato, de 1752 é da autoria de Carlos Mardel e Manuel Caetano de 

Sousa.  

Está localizado entre a Rua do Salitre e a rua da Escola Politécnica, na freguesia de 

São Mamede.  

A sua implantação encontra-se no topo superior de um ponto de confluência de várias 

ruas: a Calçada Bento da Rocha Cabral; a Rua de São Filipe Néri; a Rua Alexandre 

Herculano, a rua do Salitre e a rua da Escola Politécnica. O chafariz remata o actual 

Largo do Rato.  

É um chafariz espaldar, uma infraestrutura barroca, urbana, adossada ao muro dos 

jardins do Palácio do Palmela, embora seja uma estrutura autoportante.  

É uma construção de planta trapezoidal em cantaria de lioz com um forte carácter 

cenográfico. Encontra-se dividido em dois níveis unidos por escadas laterais. O inferior 

destinava-se aos animais e é composto por tanque rectangular com espaldar simples 

tripartido por pilastras toscanas e com duas bicas projectadas em forma de 

 
Ilustração 54 – “Planta de localização e frontaria do chafariz do 

Rato”, Carlos Mardel (“Chafarizes de Lisboa”, Joaquim Oliveira 
Cetano, 1991, p. 76) 

 

 
 

 
Ilustração 53 – “Aspecto antigo do chafariz do Largo do Carmo” 
(“Chafarizes de Lisboa” Joaquim Oliveira Caetano, 1991, p.102) 
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campânulas. O nível superior destinava-se ao povo e é composto por um tanque 

rectangular rematado por espaldar plano, flaqueado por pilastras toscanas e no topo 

um frontão triangular rematado por urnas.  

Do lado direito uma estrutura rectangular adossada ao muro que funcionava como 

caixa de água.  

O chafariz do Rato é alimentado por um ramal individual proveniente da Mãe de Água 

das Amoreiras. 

O chafariz do Carmo, de 1769 é da autoria do Engenheiro D. Miguel Ângelo Blasco e 

do Arquitecto Reinaldo Manuel dos Santos.  

Está localizado no largo do Carmo, freguesia do Sacramento. A sua implantação é 

destacada no centro do largo sendo o único chafariz do tipo nicho.  

Infraestrutura tardo barroca, urbana, isolada, construída em cantaria de lioz é dividida 

em três partes: uma plataforma circular com desnível de dois degraus para a cota do 

largo; a casa da água, um prisma octogonal central com as quatro bicas do chafariz e 

dois tanques contracurvados de perfil galbado e a peça escultórica que encerra a 

construção, quatro pilares toscanos que formam entre si arcos de volta perfeita e que 

são rematados por pináculos piramidais. A terminar uma falsa cúpula rematado por 

uma urna.  

O chafariz do Carmo é abastecido pela Galeria do Loreto proveniente do reservatório 

da Patriarcal no Príncipe Real. 
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O chafariz da Esperança, de 1752 é da autoria de Carlos Mardel.  

Está implantado no topo de uma rua, adossado a um edifício possuindo um forte 

carácter cenográfico, diferente de todas as outras construções. Apesar de adossado é 

uma estrutura autoportante.  

Do tipo espaldar está dividido em dois níveis cada um com um tanque. O nível inferior 

de espaldar simples dividido por pilastras toscanas e com um tanque rectangular. O 

nível superior, mais exuberante e cenográfico, com espaldar dividido por parastases 

com jogos de pilastras definindo painéis almofadados e de perfil recortado.  

O chafariz é rematado por um friso dórico com tríglifos e métopas ornadas por rosetas.  

Era abastecido pelo aqueduto emissário da Esperança.  

O chafariz do Século, anteriormente chamado chafariz da Rua Formosa, de 1760, é da 

autoria de Carlos Mardel.  

Localiza-se na freguesia de Santa Catarina, na rua do Século, antiga rua Formosa.  

 
Ilustração 55 - “Chafariz da Esperança” (“EPAL - Iconografia 
Histórica Volume I”, Paul Pereira, 2007, p. 83) 

 

 
Ilustração 56 - “Chafariz da Rua Formosa” (“EPAL - 
Iconografia Histórica Volume I”, Paul Pereira, 2007, p.80 ) 
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Está implantado numa praça desenhada para o receber e rodeado de árvores de 

grande porte. É uma infraestrutura barroca, adossada e urbana construída em cantaria 

de lioz.  

O chafariz está implantado numa plataforma elevado da cota da rua. Pertence ao tipo 

espaldar de painel almofadado e flanqueado por pilastras rusticadas e toscanas. É 

rematado por um frontal triangular.  

O chafariz é alimentado por uma galeria derivada do Loreto que sai da Pia do Penalva. 

O chafariz das Necessidade pertence ao conjunto das Necessidades, composto pelo 

jardim e pelo miradouro.  

Encontra-se datado do ano de 1747 segundo projecto de Caetano Tomás. No ano de 

1789 sofreu uma grande reforma com o projecto elaborado por Reinaldo Manuel dos 

Santos.  

É uma infraestrutura barroca, isolada e centralizada no jardim das Necessidades. É 

construída em cantaria de lioz e constituída por um tanque de perfil galbado, de planta 

quadrilobada e por um obelisco central.  

 
Ilustração 57 – “Projecto do Reinaldo Manuel dos Santos 
para o alargamento do tanque das Necessidade” 
(“Chafarizes de Lisboa” Joaquim Oliveira Caetano, 1991, 
p. 112) 

 

 
Ilustração 58 – “Planta e Alçado do Chafariz de S. 

Sebastião da Pedreira” (“Chafarizes de Lisboa”, Joaquim 
Oliveira Caetano, 1991, p. 121) 
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É abastecido pela galeria das Necessidades. 

O chafariz de São Sebastião da Pedreira, de 1787  não tem autor definido, o projecto 

tanto pode ser atribuído a Francisco António Cangalhas como a Reinaldo Manuel dos 

Santos, à data, arquitectos da obra do Aqueduto das Águas Livres.  

Do tipo espaldar, é uma infraestrutura tardo barroca, urbana e adossada a uma 

parede. Encontra-se implantada numa praça de reduzida dimensão.  

A sua planta é rectangular e a sua configuração muito semelhante à do chafariz do 

Rato. Construído em cantaria de lioz divide-se em dois níveis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

O chafariz das Janelas Verdes, de 1774, da autoria de Reinaldo Manuel dos Santos.  

Localiza-se na freguesia dos Prazeres, no largo Dr. José de Figueiredo, construído 

para o receber.  

É uma infraestrutura barroca, urbana e isolada de planta circular composta por 

plataforma circular com cinco degraus de separação dos dois nível da composição.  

 
Ilustração 60 – “Vista antiga do Chafariz das Janelas 
Verdes” (“Chafarizes de Lisboa”, Joaquim Oliveira Caetano, 
1991, p. 126) 

 

 

I
lustração 59 – “Chafariz do Intendente” (“Chafarizes de 
Lisboa”, Joaquim Oliveira Caetano,  1991, p. 169) 
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No nível inferior dois tanques semicirculares separados pelos degraus de acesso ao 

nível superior. No nível de cima o chafariz composto por tanque circular e no centro 

um plinto paralelepipédico com ângulos côncavos rematado por torreado. 

No seu topo uma peça escultórica representativa da alegoria entre o Amor e a Água, a 

imagem de Vénus ladeada por um golfinho e pelo cupido.  

Era alimentado pela galerias das Necessidades. 

E por último, o chafariz do Intendente, também chamado de chafariz do Desterro, de 

1819, da autoria de Henrique Guilherme de Oliveira, é uma infraestrutura tardo 

barroca, urbana, autoportante, voltada para uma via de circulação intensa, do tipo 

espaldar. 

A sua planta é rectangular, está implantado sobre um soco nivelado por três degraus e 

a sua fachada é construída em cantaria de lioz. 

Actualmente o estado actual de muitos dos chafarizes é mau, e, infelizmente, nem 

todos acompanharam a vida de Lisboa até aos dias de hoje. 

3.8. GESTÃO DA OBRA 

No decorrer da obra a gestão da mesma e o poder de decisão foram atribuídos a 

diferentes nomes de arquitectos e engenheiros. 

O grande impulsionador da construção foi o Procurador da Cidade de Lisboa 

Ocidental, por mais de uma década, e Representante da Burguesia Lisboeta no 

Senado, Cláudio Gorgel do Amaral. 

O primeiro arquitecto a assumir o comando da obra foi António Canevari, arquitecto de 

origem italiana e que é retirado da obra por diferendos com o engenheiro Manuel da 

Maia. 

Engenheiro militar de formação, Manuel da Maia foi o autor do plano para a 

construção do Aqueduto das Águas Livres. Nasceu em 1677 e faleceu em 1768. 

Chegou até à arquitectura civil e ao urbanismo depois de dar provas em projectos de 

arquitectura militar. Um exemplo disso é a sua participação no Convento de Mafra. 
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Com a saída de Manuel da Maia após o insucesso da direcção colegial tripartida foi 

Custódio Vieira que assumiu o comando da obra. Manuel da Maia voltará a ser 

importante para Lisboa na reconstrução da mesma depois do terramoto de 1755. 

Custódio Vieira, engenheiro e arquitecto de formação, assumiu a obra do Aqueduto 

das Águas Livres no dia 21 de Agosto de 1736. Foi de sua escolha, a decisão da 

modificação da tipologia dos arcos centrais da travessia de Alcântara por questões 

técnicas. 

Essa opção vai mostrar-se fundamental à data do terramoto de 1755, garantindo a 

resistência necessária para a não destruição do Aqueduto. 

Com a sua morte em 1746, foi o arquitecto húngaro Carlos Mardel quem assumiu os 

trabalhos. 

Técnico especializado que já se encontrava inserido no projecto do Aqueduto das 

Águas Livres desde 1735. 

Foi de sua autoria o traçado do Aqueduto desde Alcântara até ao Reservatório da Mãe 

de Água, bem como o desenho do Reservatório. Para além do Traçado e do 

Reservatório foi de sua autoria, os desenhos de vários chafarizes construídos no 

seguimento da obra. 

Após a saída de Carlos Mardel assumiu a obra D. Miguel Ângelo Blasco (1763 - 1772), 

genovês de nascimento. 

Na sequência temporal, encontramos Reinaldo Manuel dos Santos, o mestre que mais 

anos esteve sozinho no comando a obra, vinte anos (1771 - 1791). 

Seguidamente Francisco António Ferreira Cangalhas (1791 - 1808). 

E por fim, antes da Câmara requerer a responsabilidade dos trabalhos, a dupla 

Henrique Guilherme de Oliveira e Honorato José Correia de Macedo ( 1808 - 1835). 

3.9. GESTÃO MUNICIPAL DAS ÁGUAS LIVRES 

A administração municipal da obra do Aqueduto das Águas Livres e posteriores 

construções, como a Estação Elevatória a Vapor dos Barbadinhos, foi estruturada 

através da criação de uma empresa pública. 
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Em primeiro lugar, a Primeira Companhia das Águas de Lisboa, depois a Segunda 

Companhia das Águas de Lisboa e por fim a Empresa Portuguesa das Águas Livres, 

EPAL, como ainda hoje acontece. 

Antes da criação da Primeira Companhia das Águas de Lisboa, o Senado Municipal 

recebeu propostas de vários particulares, que sugeriam a administração privada e 

individual da distribuição da água, dada a substituição da administração das águas da 

Repartição das Obras das Águas Livres para o domínio da Câmara Municipal. 

Destas propostas podemos destacar duas. 

A primeira, em Outubro de 1823, é de Francisco Sodré que, em requerimento ao rei, 

pediu que lhe fosse concedido o privilégio exclusivo de água pelo espaço de vinte 

anos, de acordo com o plano elaborado, a atribuição aos vinte e quatro chafarizes de 

quantidades de abundante água. 

…e que consistia em pôr ao serviço de cada um dos vinte e quatro chafarizes da 

capital oito carros de bois, cada um com sua pipa de 80 almudes e acompanhado de 

dois homens para a distribuição da água em baldes ou barris ao preço de 1 real por 

c0anada (Luís Leite Pinto, 1972, p. 26 e 27) 

A segunda, em Novembro de 1845, do General António Bacon, que apresentava à 

Rainha D. Maria II o projecto de abastecimento domiciliário através de canalização 

fechada, a condução porta a porta do fornecimento de água ilimitada para o consumo 

dos habitantes de Lisboa. 

Deste modo, António Bacon pretendia a redução do número de aguadeiros 

estrangeiros em Lisboa mas tinha como pretensão maior terminar com as conversas 

de planos de roubo de água. 

Para terminar com a tentativa de um particular ficar com o domínio do abastecimento 

de água, a primeira Companhia das Águas de Lisboa foi criada. 

3.9.1. COMPANHIA DE ÁGUAS DE LISBOA 

A primeira Companhia das Águas Livres nasceu no dia 12 de Fevereiro de 1856, numa 

reunião de fundadores. A reunião teve como objectivos a criação das bases de 

actuação, a legalização da futura administração e a transmissão ao governo da 

segurança e do empenho na distribuição de água à população de Lisboa. 
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Das deliberações tomadas impunham-se o recrutamento de um técnico de 

reconhecido mérito e com reputação europeia. A escolha recaiu sobre o engenheiro 

Louis Charles Mary.  

Ao engenheiro foi atribuída a realização de todos os estudos preliminares e a 

confecção dos projectos necessários. 

Para além de Mary, a Companhia contrata também o engenheiro Pedro Pezerat e seu 

filho para a elaboração de plantas e de redacções de memórias técnicas. 

Os problemas de expropriações, inerentes ao projecto do aqueduto, levam à extinção 

da Companhia das Águas de Lisboa mas não à administração municipal da mesma. 

No ano de 1866, o problema do abastecimento de água agrava-se ainda mais. 

Transpostos todos os problemas administrativos, no dia 27 de Abril de 1867 foi 

celebrado um novo contrato, criando a Segunda Companhia das Águas de Lisboa, 

aprovado por decreto em 25 de Junho do mesmo ano e mandado cumprir por carta 

régia a 2 de Julho de 1867. 

 
Ilustração 61 – “Companhia das Águas de Lisboa”, 2012 (ilustração nossa) 
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O novo contrato obrigava a empresa, não só a completar e aperfeiçoar a rede de 

distribuição de Lisboa, bem como, a desenvolver o projecto para trazer as águas do 

Rio Alviela. Assim nasce a Estação Elevatória a Vapor dos Barbadinhos. Estava 

garantido o valor necessário para o fornecimento de água à população e o 

fornecimento extra para o combate aos incêndios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decorridos todos os estudos, medições e posteriores construções, as águas do Rio 

Alviela chegaram pela primeira vez, no dia 19 de Setembro de 1880. 

A inauguração da Estação Elevatória a Vapor dos Barbadinhos aconteceu no dia 3 de 

Outubro de 1880.  

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
Ilustração 62 – “Fachada principal da Estação Elevatória a Vapor dos Barbadinhos”, AHE, 1880 
(“Histórias e outras Memórias do Aqueduto das Águas Livres”, 1999, p. 125) 

 
 

 
Ilustração 63 – “Inauguração da chegada das águas do Alviela a Lisboa” (“Subsídios para 
a história do abastecimento de água da cidade de Lisboa”, Luís Leite Pinto, 1972, Estampa 
entre a p. 60 e p. 61) 
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Foi presidida pelo rei D. Luís e contou com a presença de ilustres convidados, desde 

logo o rei D. Fernando e o Infante D. Augusto; os Ministros da Coroa e os vereadores 

das câmara municipais de Lisboa, Belém e Olivais; alguns representantes dos Corpos 

Diplomáticos; deputados; oficiais do Exército e da Armada; altos funcionários do 

Estado; representantes dos principais meios de imprensa e muitos dos accionistas da 

Segunda Companhia das Águas de Lisboa. 

Apesar da evolução permitida pela nova construção, os problemas continuaram a 

persistir no seio da Companhia das Águas de Lisboa. 

Na sessão da Câmara Municipal de 4 de Outubro, o vereador José Elias Garcia 

congratulou-se pela realização de um melhoramento de tão grande importância para a 

cidade e propôs que ficassem consignados na acta os aplausos da edilidade à 

empresa que o planeara e conseguira levar a bom termo. Acabara de vez a falta de 

água, mas nem por isso se tinham acabado as dificuldades com que a empresa vinha 

lutando desde a sua criação. (Luís Leite Pinto, 1972, p. 177) 

3.9.2. EMPRESA PORTUGUESA DAS ÁGUAS LIVRES 

Na sucessão da CAL – Companhia das Águas de Lisboa, que concessionou o 

abastecimento de água à cidade entre 2 de Abril de 1868 e 30 de Outubro de 1974, 

surge a EPAL, denominada então por Empresa Pública das Águas de Lisboa até ao 

ano de 1981, ano de nova denominação, deixa de ser Empresa Pública das Águas de 

Lisboa para passar a ser Empresa Portuguesa das Águas Livres S.A. 

No ano de 1991, por decreto lei, a EPAL é transformada em sociedade anónima de 

capital integralmente público, situação estabelecida até aos dias de hoje. 

Em 1993 é integrada no Grupo AdP-Águas de Portugal SGPS, SA.  

O sistema estruturado de abastecimento da EPAL divide-se na produção e transporte 

de água e na distribuição da mesma.  

O sistema de produção e transporte é dividido em três fases: a captação da água; o 

tratamento da água recolhida e o transporte entre o ponto de tratamento e o cliente da 

empresa. Neste sistema contamos com três captações de água superficiais, vinte e 

três captações subterrâneas, setecentos quilómetros de adutores, duas estações de 

tratamento e trinta e uma estações elevatórias.  
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O sistema de distribuição é responsável pelo abastecimento de oitenta e três 

quilómetros quadrados de área abastecida e quinhentos e sessenta e quatro mil 

habitantes abastecidos.  

Este sistema gere e explora a rede geral de distribuição. Tem mil e quatrocentos 

quilómetros, compreende catorze reservatórios, dez estações elevatórias e oitenta e 

três mil ramais de ligação aos edifícios.  

Nos dias de hoje a EPAL gere três subsistemas, o de Castelo de Bode, inaugurado na 

década de oitenta do século XX, precisamente em 1987 e alvo de trabalho de 

ampliação em 2007; o do Aqueduto do Tejo inaugurado na década de quarenta e 

ampliado na década de sessenta e o do Alviela em exploração desde 1880 e 

encerramento na década de vinte do século XX. 
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4. AQUEDUTO DAS ÁGUAS LIVRES: PATRIMÓNIO HIDRÁULICO 

PORTUGUÊS 

O Aqueduto das Águas Livres é o marco do património hidráulico português. Cunha 

profundamente a cidade de Lisboa.  

O conhecimento do património é a melhor maneira de homenagear todos os que, ao 

longo da história, contribuíram para melhorar e facilitar o acesso à água. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A caracterização da cidade está associada à definição da cultura portuguesa.  

O conceito de cultura torna-se fundamental para compreender a variedade de 

expressões e os diversos valores morais e éticos que guiam o comportamento social e 

que definem o individuo, como isso pode afectar as suas emoções e o seu modo de 

avaliar os outros. 

A definição da cultura da cidade de Lisboa é condicionada pela presença da 

multiplicidade de povos que habitaram este território e das suas características. A 

evolução da cidade foi um processo dinâmico, diverso, muito rico e em constante 

mutação ao longo dos séculos, adaptativo e cumulativo para Lisboa. É o resultado do 

esforço colectivo da sua população.  

 
Ilustração 64 - “Aqueduto das Águas Livres”, 2012 (ilustração nossa) 
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O avanço da sociedade da capital veio trazer ao conceito de cultura lisboeta duas 

leituras distintas: a primeira define a sua cultura como o modo de vida que caracteriza 

uma sociedade – a interacção do individuo com o colectivo onde se insere, gerando 

modos de pensar e sentir de forma a contribuir para a construção de valores e criação 

de rotinas e a segunda leitura de cultura define o factor de desenvolvimento humano, 

os processos de aculturação, a permanente procura do saber.  

O tempo é um dos factores fundamentais para a análise no campo do património. 

Enquanto conceito de longevidade, está intimamente ligado à busca realizada pelo 

homem, na preservação, na conservação, no restauro, na salvaguarda e na protecção 

do património. 

Segundo Leonardo Benevolo, as diferentes características que compõem a cidade 

podem ser divididas em dois grandes grupos: a sociedade civil, suas características e 

o espaço físico, a utilização e transformação do mesmo. Na interacção destes dois 

grupos encontramos a chave para o entendimento do Aqueduto das Águas Livres. 

O Aqueduto das Águas Livres espelha a alma da cidade de Lisboa, a sua integridade e 

identidade. A sua manutenção é uma acção fundamental para a preservação da 

autenticidade local.  

A Identidade de um povo lutador é a marca da sobrevivência para as gerações futuras, 

o legado construído e defendido com tanto empenho e esforço. A sociedade civil 

evoluiu da configuração da cidade medieval, até então instalada no perímetro urbano, 

para a grandeza da cidade Joanina. 

A construção do Aqueduto das Águas Livres permitiu melhorar o abastecimento de 

água à população para as necessidades do quotidiano. Em simultâneo o espaço físico 

foi utilizado com toda a mestria na implantação do aqueduto para conseguir 

transportar a tão desejada água. 

O rigor técnico e a noção de estética dos engenheiros e arquitectos do Aqueduto das 

Águas Livres ofereceram à cidade uma obra que respeita a natureza e dela tira o 

máximo proveito. 
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4.1. DEVEMOS PRESERVAR E DIVULGAR O PATRIMÓNIO?  

O Património marca a identidade e a autenticidade histórica de alguém, de algo, de um 

acontecimento histórico, entre outras hipóteses. 

O Aqueduto das Águas Livres, enquanto património e Monumento Nacional 

reconhecido, marca a identidade da Lisboa Joanina e a autenticidade histórica da 

passagem da Lisboa com sede para a  Lisboa abastecida com a Água Livre.  

A definição de monumento reúne em si uma dupla caracterização. Um carácter 

sensorial de ordem visual e física e um carácter intencional, uma chamada de atenção 

para as gerações mais novas e a segurança e tranquilidade para os mais antigos.  

O património deve ser entendido como um bem activo e não passivo, elemento valioso 

e insubstituível porque é fundamental para o bem estar, para o desenvolvimento, para 

o ambiente multicultural e para a coesão social.  

Mas porque interessa o património cultural?  

O património interessa porque tem valor intrínseco, um valor de civilização, artístico, 

histórico, estético, simbólico e educativo; tem valor como recurso na produção de 

actividades económicas e na geração de emprego; tem valor de uso, estruturação do 

processo de visita e tem valor de não uso, um legado de conhecimento para as 

gerações futuras. 

Mas por que razão devemos proteger e divulgar o Aqueduto das Águas Livres? 

Aqueduto das Águas Livres deve ser protegido porque faz parte do património cultural 

de Lisboa, de Portugal e do Mundo e porque reúne em si um conjunto de 

características particulares:  

1. Valor estético. A simbologia do conceito de monumentalidade da sua extensão 

total (fora e dentro da cidade) e das partes mais visíveis do mesmo. Como 

exponente máximo a travessia do vale de Alcântara. 

2. Integração na paisagem. O aqueduto convive em “absoluto respeito pelo meio 

ambiente, integrando a obra por forma a harmonizá-la com o existente”. 

(Manuel Carmo, 2004, p. 45) 
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3. Tecnologia utilizada. O uso da gravidade como motor de condução da água. A 

cota inicial é de cento e setenta e oito metros. Termina no Reservatório da Mãe 

de Água das Amoreiras na cota de noventa e quatro metros. 

4. Rigor técnico. O trabalho dos engenheiros e arquitectos que decidiram cada 

pormenor do aqueduto. Por exemplo a ideia dos arcos ogivais e do traçado não 

recto de Custódio Vieira para a travessia do Vale de Alcântara. Factor 

fundamental à data de 1755 com o terramoto que abalou Lisboa. 

5. O maior arco de pedra do mundo. Arco registado no Guiness Book of Records, 

vinte e nove metros de largura por sessenta e cinco metros de altura, inserido 

numa travessia que ultrapassava os novecentos e quarenta metros de 

comprimento.  

6. Multiplicidade de funções. O Aqueduto é a estrutura de distribuição de água e 

em simultâneo uma ponte de pedra construída. Além da condução da água 

pelas duas caleiras a arcaria recebia por cima dois percursos públicos laterais 

importantes para a união da zona saloia com a zona urbana da cidade de 

Lisboa. 

7. A possibilidade de ser visitado nos dias de hoje em toda a sua extensão. 

8. Monumento Nacional. Património classificado desde 1910 como Monumento 

Nacional de Portugal. 

4.2. CLASSIFICAÇÃO DO AQUEDUTO DAS ÁGUAS LIVRES 

O Aqueduto das Águas Livres marca uma sociedade civil lisboeta e transforma 

profundamente o espaço físico de Lisboa urbana, quer da cidade antiga quer da 

Lisboa moderna. 

4.2.1. PRIMEIRA CLASSIFICAÇÃO 

Em 1910 foi publicado o primeiro decreto de classificação do Aqueduto das Águas 

Livres como Monumento Nacional e como património reconhecido que deveria ser alvo 

de protecção, preservação, conservação e divulgação.26 

                                            
26

Decreto 16-06-1910, D.G, 1ª série, nº 136 de 23 Junho 1910.  
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O decreto de 16 de Junho de 1910 visava a protecção do troço final e do Reservatório 

da Mãe de Água das Amoreiras, por ser a parte mais consolidada na cidade.  

É necessário realçar, que no ano de 1910, o aqueduto ainda era o meio primordial de 

abastecimento da cidade de Lisboa.  

O alvo da classificação era curto mas estava dado o primeiro passo na protecção 

deste património hidráulico português. 

4.2.2. SEGUNDA CLASSIFICAÇÃO 

No ano de 1995 são publicadas duas portarias com a criação das primeiras zonas 

especiais de protecção ao Aqueduto. Mas, o marco na alteração de pensamento é a 

substituição da classificação de 1910 por novo decreto. 27 

O decreto nº5 de 19 de Fevereiro de 2002 vem modificar o património protegido. Deixa 

de ser apenas o troço final e o Reservatório da Mãe de Águas das Amoreiras para ser 

o Aqueduto das Águas Livres, seus aferentes e seus correlacionados. 

Aqueduto das Águas Livres, seus aferentes e correlacionados, nas freguesias de 

Caneças, Almargem do Bispo, Casal de Cambra, Belas, Agualva-Cacém, Queluz, no 

concelho de Sintra, São Brás, Mina, Brandoa, Falagueira, Reboleira, Venda Nova, 

Damaia, Buraca, Carnaxide, Benfica, São Domingos de Benfica, Campolide, São 

Sebastião da Pedreira, Santo Condestável, Prazeres, Santa Isabel, Lapa, Santos-o-

Velho, São Mamede, Mercês, Santa Catarina, Encarnação e Pena, municípios de 

Odivelas, Sintra, Amadora, Oeiras e Lisboa, distrito de Lisboa. (Decreto nº5/2002. D.R. 

nº 42, Série I.B de 2002-02-19)
 
 

O trabalho de substituição da classificação foi demorado. Começou no dia 3 de 

Dezembro de 1979 quando o Dr. Fernando Bandeira, técnico da Direcção Geral da 

Cultura iniciou o processo.  

O fruto desse trabalho foi a publicação em 2002 do novo decreto de classificação. 

                                            
27

Decreto nº5/2002. D.R. nº 42, Série I.B de 2002-02-19. Ver anexo F. 
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4.3. ACOMPANHAMENTO DO PENSAMENTO MUNDIAL: CARTAS, 
CONVENÇÕES DO PATRIMÓNIO 

O pensamento português sobre o património seguiu as linhas orientadoras mundiais, 

sempre dentro dos novos conceitos apresentados. 

Desde 1931 com a primeira Carta de Atenas até à actualidade, o património natural, 

cultural e construído foi alvo da alteração da forma de ser observado. 

De todo o ciclo de cartas, convenções, recomendações, princípios, conferências, 

encontros podemos destacar algumas datas particulares.  

Em 1931 a primeira Carta de Atenas; em 1964 a Carta de Veneza que introduzia a 

noção de Monumento e Sítio; em 1972 a Convenção para a Protecção do Património 

Natural e Cultural do Mundo, aumentado o espectro do património (material e 

imaterial); em 1787 a Carta Internacional para a Salvaguarda das Cidades Históricas, 

núcleos preservados no tempo e com identidade própria (1995 – Carta de Lisboa 

sobre a Reabilitação Urbana Integrada); em 1994 Carta de Nara, o conceito da 

autenticidade histórica; e em 1999 a Carta Internacional do Turismo Cultural, o turismo 

com o objectivo de busca de conhecimento “em confronto” com a ideia de turismo de 

massas. 

Os documentos realçados são apenas uma parte de todo um trabalho mundial para 

protecção, preservação e divulgação do património. Na tabela seguinte podemos 

observar o trabalho cronológico sequencial nesta mesma área. 

Tabela 1 - Cronologia das Cartas, Convenções e Recomendações do Património Mundial 

CRONOLOGIA LOCAL TIPOLOGIA DE 

DOCUMENTO 
ENTIDADE NOME 

 

1931 Atenas, 
Grécia 

Carta CIAM Carta de Atenas – Conferência 
Internacional de Atenas sobre o 
Restauro dos Monumentos 

1964 Veneza, 
Itália 

Carta ICOMOS Carta de Veneza – 
Conservação e Restauro de 
Monumentos e Sítios 

1968 Estrasburgo, 
França 

Carta Conselho da 
Europa 

Carta Europeia da Água 

1972 Paris, França Convenção UNESCO Convenção para a Protecção do 
Património Mundial, Cultural e 
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(PORTUGAL, 2012) 

Natural 

1980 Burra, 
Austrália 

Carta ICOMOS Carta de Burra – Conselho 
Internacional de Monumentos e 
Sítios 

1987 Toledo, 
Espanha 

Carta ICOMOS Carta Internacional para a 
Salvaguarda das Cidades 
Históricas 

1990 Lausanne, 
Sucia 

Carta ICOMOS Carta Internacional sobre a 
Protecção e a Gestão do 
Património Arqueológico 

1994 Nara, Japão Carta ICOMOS, ICCROM 
e UNESCO 

Carta de Nara – Conferência 
sobre a autenticidade em 
relação à Convenção do 
Património Mundial. 

1995 Lisboa, 
Portugal 

Carta 1º Encontro Luso-
Brasileiro de 
Reabilitação 

Urbana 

Carta de Lisboa sobre a 
Reabilitação Urbana 

1999 México Carta ICOMOS Carta Internacional sobre o 
Turismo Cultural 

1999 México Carta ICOMOS Carta sobre o Património 
Construído Vernáculo 

2000 Cracóvia, 
Polónia 

Carta Conferência 
Internacional sobre 

Conservação 

Carta de Cracóvia sobre os 
princípios para a Conservação 
e o Restauro do Património 
Construído 

2003 Atenas, 
Grécia 

Carta CIAM Nova Carta de Atenas – 
Conselho Europeu de 
Urbanistas 

2005 Faro, 
Portugal 

Convenção Conselho da 
Europa 

Convenção de Faro – 
Convenção relativa ao valor do 
Património Cultural para a 
Sociedade. 

2008 Québec, 
Canadá 

Carta ICOMOS Carta dos Itinerários Culturais 

2009 Viena, 
Áustria 

Declaração 4º Encontro do 
Fórum Europeu de 
Responsáveis pelo 

Património 

Declaração de Viena – o papel 
fundamental do património no 
desenvolvimento entre a 
implantação de políticas de 
recuperação económica 
sustentável 
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4.4. PRESERVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO AQUEDUTO 

A preservação e divulgação do património parte de cada ser particular e das 

instituições de cada país e do mundo. 

Em Portugal, actualmente, todo o património está regulado pela DGPC, Direcção 

Geral do Património Cultural. 

Em tempos anteriores esteve a cargo do IPPAR, Instituto Português do Património 

Arquitectónico e depois do IGESPAR, Instituto de Gestão do Património Arquitectónico 

e Arqueológico.  

O IPPAR regulava a classificação do património histórico português bem como a 

homologação do nível de protecção.  

O IGESPAR tinha como missão a gestão, a salvaguarda, a conservação e a 

valorização dos bens que, pelo seu interesse histórico, artístico, paisagístico, 

científico, social e técnico, que integram o património cultural arquitectónico e 

arqueológico classificado no nosso país. 

O caso de estudo da presente dissertação, o Aqueduto das Águas Livres, para além 

de estar inserido na lista da Direcção Geral do Património, ser classificado de 

Monumento Nacional, existe o Museu da Água como meio de preservação e 

divulgação desde 1987. 

Propriedade do Estado, o Aqueduto das Águas Livres mantém elevado o seu bom 

estado de conservação. Estado que não se deve aos valores simbólicos cobrados nas 

visitas de conhecimento aos núcleos do Museu. 

Além da acção directa do Estado e do Museu da Água encontramos iniciativas 

fundamentais para a divulgação do Aqueduto das Águas Livres. 

Em primeiro lugar as Jornadas Europeias do Património que acontecem uma vez por 

ano em todo a Europa.  
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Nos dias escolhidos é colocado o acesso livre e gratuito ao património. Nestes dias, 

todos os núcleos do Museu da Água estão abertos ao público mediante marcação 

prévia. 

Por exemplo, a abertura das Galerias Romanas da Rua da Prata durantes as Jornadas 

Europeias do Património. Durante três dias os bombeiros retiram a água das galerias e 

estas estão abertas para visita do público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustração 65 -  “Postal das Jornadas Europeias 

do Património”, 2012 (Governo de Portugal, 
Secretaria e Estado da Cultura, DGPC, 2012) 

 

 
 

 
Ilustração 66 - “Galerias Romanas”, 2008 

(Direcção Municipal da Cultura, Departamento 
de Património Cultural, Divisão de Museus e 
Palácio, Museu da Cidade, 2008) 
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Outro exemplo são os guias sobre a Cidade e o seu património, disponíveis de várias 

línguas e por vários preços. 

Neste contexto, podemos realçar os “Percursos a Pé e a pedais: 54 cartas-passeios”. 

Um jogo de carta que oferece ao comprador roteiros turísticos sem necessidade de 

guia intermediário. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Por exemplo o Passeio “As águas termais de Alfama” das Jornadas Europeias do 

Património dirigido pelo Museu da Cidade é uma das propostas que aparece para a 

fruição cultural de uma Autenticidade Lisboeta. 

Na divulgação de conhecimentos a internet assume um papel cada vez mais 

importante. A esse nível, referentes ao Aqueduto das Águas Livres e à problemática 

da falta de água encontramos o sítio na internet http://www.servicoaguaslivres.com/. 

Um sistema informativo direcionado para as crianças e jovens, quem vem 

complementar o próprio sítio na internet da EPAL. 

Numa outra escala, o sítio na internet http://museudaagua.blogspot.pt/ (blog do Museu 

da Água). A divulgação de todas as actividades realizadas nos diversos núcleos do 

museu, exposições temporárias de artistas individuais ou de grupos de artistas. Por 

 
Ilustração 68 - “Mapa nº 13 Nascentes de 

Alfama”, Lisbon Walker, 2011 (“Lisboa a Pé e a 
pedais. 54 Cartas-Passeio”, Lisbon Walker e 
CML, 2011) 

 

 
Ilustração 67 - “Percurso nº 13 Nascentes de 

Alfama”, Lisbon Walker, 2011 (“Lisboa a Pé e a 
pedais, 54 Cartas-Passeio”, Lisbon Walker e CML, 
2011) 
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exemplo a exposição de painéis de azulejos no Reservatório da Patriarcal ou a 

exposição de pintura no Reservatório da Mãe de Águas das Amoreiras.28
 

4.5. INTERVENÇÕES REALIZADAS 

O Aqueduto das Águas Livres, enquanto Património classificado como Monumento 

Nacional, foi alvo de vários trabalhos de manutenção, conservação, preservação e 

restauro, datados cronologicamente no tempo e que permitiram que hoje se observe o 

bom estado de conservação. 

Tabela 2 - Cronologia das Intervenções realizadas 

                                            
28

Exposições passiveis de observar nas fotografias dos núcleos do Museu da Água no ponto 4.7 da 

presente dissertação. 

CRONOLOGIA DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO 

1750 Abril / 1751 
Março 

Obras de reparação do tanque junto ao Rato, onde o povo se abastecia de 
água 

1754 Abril / 
Setembro 

Reforma do aqueduto da Calçada da Glória, ficando mais estreito e menos 
elevado 

1754 Outubro / 1755 
Março 

Obras de limpeza no Aqueduto desde o seu nascimento até à ribeira de 
Alcântara 

 Conserto do chafariz de madeira junto ao Rato 

1755 Abril / 
Setembro 

Trabalhos no socalco no resguardo e segurança do aqueduto principal, junto à 
Mãe de Água Velha 

1758 Abril / 1759 
Março 

Operação de limpeza do Aqueduto das Águas Livres e do Aqueduto de São 
Brás 

1761 Abril / 
Setembro 

Trabalhos de reparação, no Aqueduto Geral, em consequência do terramoto 
de 1755, num lanço junto à Quinta do Marques da Fronteira, seguindo até ao 
Casal da Reboleira 

1766 Abril / 1767 
Setembro 

Obras sem discriminação no Aqueduto Geral, no de São Brás, das Galegas, 
da Falagueira, das Francesas, de Carnaxide e do Salrego 

1767 Outubro / 1768 
Setembro 

Obras nos sítios das Galegas, do Salrego, Francesas e Esperança 

1771 Setembro / 
1772 Outubro 

Limpeza dos canos no sítio do Carvalhão, São Pedro de Alcântara e Rua 
Formosa 

1773 Outubro / 1774 
Setembro 

Obras no aqueduto do sítio das Águas Livres 

1774 Outubro / 1775 
Setembro 

Obras nas frestas e clarabóias edificadas desde o Rato até à Ribeira de 
Alcântara 
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1778 Obras no aqueduto de Olival Santíssimo 

 
Limpeza dos aquedutos que conduzem as águas para os chafarizes de 
Lisboa 

1785 
Reparação das duas primeiras clarabóias dos lados Norte e Sul dos arcos de 
Alcântara, bem como resguardo e defesa dos seus passeios 

1787 Julho / 
Novembro 

Reforma da Casa do Repuxo e zonas anexas ao Aqueduto 

1790 
JAL: obra realizada no aqueduto do Campo de Santana desde a segunda 
clarabóia 

1793 Obras de reparação no tanque do chafariz do Loreto 

1836 
Vários trabalhos de manutenção, com a remoção do calcário das caleiras com 
raspas e solinhadeiras 

1939 
CML: demolição de construções municipais e particulares adossadas aos 
arcos das Amoreiras 

1944 
Restauro da pedra de armas real de D. João V, localizada em frente ao jardim 
das Amoreiras 

1945 
Substituição da porta coeva da construção das Amoreiras por outra em forro 
de pinho 

1946 Execução de muretes de vedação, em tijolo, nas Amoreiras 

1947 
Colocação centrada da pedra de armas real de D. João V restaurada, sobre 
lápide existente por cima da Casa do Registo, na Rua das Amoreiras 

1948 
Canalização da ribeira de Alcântara, na zona do Arco Grande, implicando o 
arranque do lajedo existente nessa zona 

1949 
Obras de rebocos e caiação no Aqueduto das Águas Livres, no troço entre a 
Damaia e Queluz 

1951 

Trabalhos de conservação e beneficiação executados no troço do aqueduto 
inserido no Bairro da Calçada dos Mestres, tendo sido construído um andaime 
e procedendo-se ao reboco da vedação do passadiço, prevendo-se a futura 
demolição do mesmo, pois não fazia parte da traça primitiva do aqueduto 

1957 Estudo base do arranjo das Águas Livres 

 

CML: elaboração de um projecto para requalificar as Amoreiras, 
concretamente o troço compreendido entre as Ruas D. João V e a Silva 
Carvalho, visando deslocar, para poente, a Rua das Amoreiras, de maneira a 
evitar o estrangulamento que se verifica no Arco das Amoreiras, onde não 
circulavam dois automóveis simultaneamente, implicando a sua integração no 
antigo Jardim das Amoreiras, actual, Jardim Marcelino de Mesquita e a 
construção de uma abertura no pano do aqueduto 

1962 
Colocação de rede metálica num prolongamento de 70 metros, sobre o 
aqueduto situado no antigo pátio Biagi, junto à Rua das Amoreiras 

1966 Estudo sobre iluminação eléctrica exterior do Aqueduto 
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(FONTE: PORTUGAL, 2011) 

4.6. MUSEU DA ÁGUA 

O Museu da Água foi inaugurado no dia 1 de Outubro de 1987. No ano de 2012 

festejou os vinte e cinco anos de vida. 

O Museu encontra-se dividido em quatro núcleos: o Aqueduto das Águas Livres – 

travessia do vale de Alcântara; o Reservatório da Mãe de Água das Amoreiras; o 

Reservatório da Patriarcal, de onde sai a galeria do Loreto e a Estação Elevatória a 

Vapor dos Barbadinhos, sede do Museu.  

O seu espólio inclui monumentos e edifícios que contam a história do abastecimento 

de água a Lisboa nos séculos XVIII e XIX.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1979 
Obra de reparação e consolidação do arco que conduz as águas para a 
cascata da Quinta Real, sobre a estrada de Caxias e Barcarena 

1980 
JFD: projecto de uma zona de lazer, prevendo-se a criação de zonas 
ajardinadas e arborizadas, um parque infantil, um pavilhão de construção 
aligeirada e um coreto 

1997 
EPAL: obras de reparação e recolocação das pedras de fecho da abóboda do 
Aqueduto do Salgueiro, utilizando argamassa Jahn nas juntas, obra 
executada por PEDRAMALBA – recuperação de Mármores Lda 

1999 
Reparação de uma parede em cantaria numa extensão de 25 metros, caída 
no interior do túnel do Aqueduto da Quintã a uma profundidade de 15 metros 
do solo, obra executada por PEDRAMALBA – recuperação de Mármores Lda 

 
Ilustração 69 -  “Museu da Água”, 2012 (ilustração nossa) 
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O Museu da Água é o único museu português com o Prémio do Museu do Conselho 

da Europa. 

Foi destacado por participar no entendimento e no conhecimento da herança cultural 

da Europa. Não só dá a conhecer como também gera uma melhor consciencialização 

da Identidade e Autenticidade da Lisboa Antiga, sendo um local privilegiado de 

documentação, de monumentalidade e de cultura da história da água no mundo.  

Os quatro núcleos são locais de exposições temporárias adaptadas às condições de 

cada espaço estando disponíveis para todos os artistas do Mundo.  

O primeiro núcleo do Aqueduto das Águas Livres é a Travessia do Vale de Alcântara 

composto pela zona destinada às duas condutas e pelos dois percursos públicos 

paralelos à anterior.  

Dois locais com acesso devido aos trinta e cinco arcos que constituem a passagem do 

vale. 

 A entrada situa-se na Calçada da Quintinha, nº 6. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A travessia tem de extensão novecentos e quarenta e um metros e no centro da 

mesma localiza-se o maior arco de pedra construído no mundo.  

 
 

 
Ilustração 70 - “Aqueduto das Águas Livres Entrada”, 2012 (ilustração nossa) 
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A utilização dos dois percursos públicos cessou no ano de 1967 à semelhança do 

encerramento do aqueduto.  

Os dois passeios eram chamados pelo "Passeio dos Arcos" e serviam para unir a zona 

saloia ao centro da cidade de Lisboa.  

Por eles passavam todo o tipo de trabalhadores, desde lavadeiras, agricultores,.., que 

vinham até à cidade vender e prestar os seus serviços. 

 
 

 

. 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustração 71 - “Maior Arco de Pedra”, 2012 (ilustração nossa) 

 

 
Ilustração 72 - “Aqueduto das Águas Livres. Altura”, 2012 (ilustração nossa) 
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O Reservatório da Mãe de Água das Amoreiras é o segundo núcleo do Museu da 

Água e localiza-se na Praça das Amoreiras nº10. 29 
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Descrição pormenorizado do número 3.6 da presente dissertação. 

 
Ilustração 73 - “Aqueduto das Águas Livres. Traçado não recto.”, 2012 (ilustração nossa) 

 
 

 
Ilustração 74 - “Mãe de Água das Amoreiras”, 2012 (ilustração nossa) 
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O Reservatório da Patriarcal situa-se no subsolo do Jardim do Príncipe Real, na praça 

do Príncipe Real e é o terceiro núcleo do Museu da Água. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Foi construído pelo Engenheiro Mary durante o contrato do município com a Segunda 

Companhia das Águas de Lisboa no ano de 1856. Encontra-se a uma cota de 

sessenta e sete metros. 

É uma cisterna em alvenaria de forma octogonal. Tem a capacidade para oitocentos e 

oitenta metros cúbicos de água.  

 

 
Ilustração 75 - “Reservatório da Mãe de Águas das Amoreiras”, 2012 (ilustração 
nossa) 

 
 

 
Ilustração 76 - “Volante da válvula de saída de água do reservatório”, 2012 

(ilustração nossa) 
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É composto por trinta e um pilares com uma altura de nove metros e vinte e cinco 

centímetros.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No cimo do reservatório encontra-se um lago de repuxo. 

Tanto o reservatório como o lago são abastecidos pelo Aqueduto das Águas Livres 

através do Reservatório do Arco. 

Do seu interior saem três galerias. A mais importante a Galeria do Loreto, dois mil 

oitocentos e trinta e cinco metros do reservatório até à zona envolvente ao Teatro 

Nacional de São Carlos. 

 

 
Ilustração 77 - “Reservatório da Patriarcal”, 2012 (ilustração nossa) 

 
 

 
Ilustração 79 - “Pilares do reservatório”, 2012 (ilustração nossa) 

 
 

 
Ilustração 78 - “Altura máxima do reservatório”, 2012 (ilustração 

nossa) 
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Termina a sua função na década de quarenta do século XX. 

A estação Elevatória a Vapor dos Barbadinhos é a sede do Museu da Água, localiza-

se na Rua do Alviela, nº12 e é o quarto núcleo do Museu da Água. 

Tinha como função a elevação da água daquele ponto para o reservatório da Verónica 

e a cisterna do Monte.  

As máquinas escolhidas para a estação são do sistema Wolf, das oficinas de E.W. 

Windsor de Ruão.   

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustração 80 - “Ligação com a galeria”, 2012 (ilustração 
nossa) 

 
 

 
Ilustração 81 - “Galeria do Loreto”, 2012 (ilustração nossa) 

 
 

 
Ilustração 82 - “Máquina da Estação Elevatória a 

Vapor dos Barbadinhos”, 2012 (ilustração nossa) 

 

 
Ilustração 83 - “Cobertura Estação Elevatória a Vapor dos 
Barbadinhos”, 2012 (ilustração nossa) 
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Funcionaram continuamente até 1929. São cinco caldeiras com êmbolos verticais de 

dois cilindros cada com camisa de vapor de expansão variável e de condensação. 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As máquinas da Estação Elevatória a Vapor dos Barbadinhos são as únicas no mundo 

completas e que a qualquer momento podem recuperar as funções de outrora.  

Como sede do Museu encontra-se no seu interior a loja e a exposição permanente 

sobre a história do abastecimento de água a Lisboa. Dentro deste espólio podemos 

encontrar registos fotográficos, documentos oficiais, objectos, entres outras coisas. 

 
Ilustração 84 - “Sala das Máquinas”, 2012 (ilustração nossa) 

 
 

 
Ilustração 85 - “Êmbolos”, 2012 (ilustração nossa) 
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5. CONCLUSÃO 

A Água foi, é e continuará a ser um bem público e fundamental para a existência 

humana, indispensáveis a todas as actividades do ser humano.  

É necessário e primordial, preservar e se possível aumentar, este recursos pois, não é 

inesgotável. 

Se, no início o homem escolhia o sítio para se fixar em função da existência próxima 

de água no local, passou a colocar outros interesses em primeiro lugar para escolher 

outros locais, cada vez mais distantes do seu ponto de fixação. 

A temática da água demonstrou ser um tema surpreendente e totalmente actualizado 

aos dias de hoje, já que tanto se fala na sustentabilidade do nosso mundo. 

Por motivos diferentes continuamos preocupados com o problema de abastecimento 

de água. O objectivo é  encontrar soluções para a sobrevivência do mundo e de quem 

nele habita.  

É fundamental manter o nível da qualidade da água elevado para não prejudicar a vida 

do homem e de todos os seres vivos que de água dependem. 

A história do mundo, na problemática do abastecimento de água, é marcada pela 

construção de aquedutos de abastecimento por toda a parte, sendo os romanos o 

grande povo impulsionador dessas construções. 

De fontes naturais ou rios, para a construção de poços e cisternas para a recolha e 

armazenamento de águas do subsolo, passamos para a construção de imponentes 

infraestruturas hidráulicas, ficando o ponto de captação cada vez mais distante do 

núcleo urbano a abastecer. 

Para a Lisboa medieval a construção do aqueduto romano, Aqueduto da Gargantana, 

para abastecer Olisipo e posteriormente o Aqueduto das Águas Livres no século XVIII 

foram acontecimentos fundamentais para a sua história. 

A construção do Aqueduto das Águas Livres marcou profundamente uma época da 

cidade de Lisboa no seu todo, já que cumpriu o objectivo de contribuir para solucionar 

o grave problema de abastecimento de água. 
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A sua construção foi demorada no tempo, para isso, contou com a mestria, com o rigor 

técnico, com os conceitos estéticos dos melhores mestres portugueses da época. 

Manuel da Maia, Custódio Vieira, Carlos Mardel entre outros são nomes de excelência 

e de segurança na construção em Portugal, tendo ocupado os mais distintos cargos de 

Arquitectos e Engenheiros do Reino. Cada um no seu tempo e, no seu estilo criaram, 

sem sombra de dúvidas o marco no património hidráulico português. 

Apesar de não se encontrar activo para a sua função primordial o Aqueduto das Águas 

Livres é um marco fundamental para a identidade da cidade de Lisboa, incluindo na 

mesma a autenticidade histórica do povo lisboeta e da sua História. 

O percurso decorrido desde o início da sua construção, até ao dia do seu 

encerramento, está escrito na biografia da cidade, de modo profundo e dissociável da 

mesma. 

A partir do momento em que encerra é automaticamente atribuída a sua nova função, 

a divulgação de tão vasto património às gerações futuras.  

A água é um património público que deve ser reconhecido por todos. Fica, a cada um 

de nós, o dever de a economizar e o de a utilizar de forma racional. 

A salvaguarda deste património deve implicar um esforço conjunto de todas as 

autoridades competentes. Para além disso deve ser um elemento de incentivo à 

investigação científica especifica, bem como à formação técnica especializada.  

Associado à salvaguarda deverá estar sempre a informação pública do nosso 

património. 

A sua preservação e divulgação do Aqueduto das Águas Livres têm sido realizadas de 

forma estruturada e com melhorias ao longo dos tempos. Está na mão das pessoas a 

vontade de conhecer e entender todo este legado.   

A Água não tem fronteiras. Este recurso não obedece nem é propriedade privada de 

um limite administrativo. É um bem público que necessita de cooperação internacional 

para se manter, sem qualquer prejuízo. 

Todo o trabalho desenvolvido visa dar a conhecer a nossa história na perspectiva da 

água, do seu abastecimento e da sua utilização. 
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Este trabalho de investigação permitiu compreender, não só a actualidade do tema da 

água como, compreender a mentalidade do século XVIII, um povo lutador em busca 

da grandeza de espírito e da sobrevivência das pessoas. 

Uma construção realizada para conduzir água torna-se símbolo patrimonial graças à 

sua preservação, ao seu restauro, à sua manutenção e à sua divulgação. 
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Capitulo VI - D'agoa livre - Francisco de Holanda: Da fabrica que fallece á cidade de 
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D’agoa livre. 

Capitolo VI. 

Outra Lembrança dou a V. A. E á cidade de Lisboa que é efta: Nós vemos que as 

cidades antiguas depois dos templos e das fortelezas e muros e paços, a coufa em 

que fe mais efmeraram foi em o trazer as fontes das agoas por grandes arcos e canos 

e conductos ás fuas cidades; como fe vê na cidade onde foi Carthago e na de Roma, 

que bebendo todos vinho, traziam trinta conductos de agoas grandes quafi como rios 

ou ribeiros a ella, por trinta partes de longe da cidade, com  paffar o rio Tibre por meo 

d’ella; como fe vê na Porta Maior, e por todo o campo de Roma, que parece todo cheo 

de danças d’arcos qne traziam as aguas uns por cima dos outros. E Lisboa onde todos 

bebem agua, não tem mais que um eftreito chafariz para tanta gente e outro para os 

cavallos. Por ventura é menos Lisboa que Merido colónia que trazia, paffando-lhe o 

Diana pólos muros, as fuas agoas pólos altiffimos arcos que inda hoje parecem? É 

menos que Segóvia onde hoje em dia fe vêem os dobrados arcos uns fobre os outros 

de pedraria mui forte? É menos nobre que Carthago? De que dezia o ifante Dom Luís 

voffo tio que eram os Pegões dos arcos e canos por onde de cinco legoas traziam a 

agoa a Carthago, tão altos como altiffimas torres e tão fortes? É menos que outras 

muitas cidade antiguas que não nomeo? Dirá ella que não. Ora fe Lisboa tem a 

prefumção de maior e mais nobre cidade do mundo: como não tem o mais eicelente 

templo ou Sé do mundo? Como não tem o milhor caftelo e fortaleza e muros do 

mundo? Como não tem os milhores paços do mundo? E finalmente como não tem 

agoa para beber a gente do mundo? E pois El Rei voffo avô trouxe a Évora a agoa da 

Prata, perdida do tempo de Sertório, capitão romano, que a trouxe áquela cidade, e de 

novo a ella reftituida por El Rei, com que a cidade é muito mais fadia e ennobrecida do 

que era d’antes, por onde merece el Rei, que Deus tem, muito louvor: tambem V. A. O 

deve n’ifto de emitar, pois não é menos animofo e magnifico, e deve de trazer a Lisboa 

agoa livre, que de duas legoas d’ella trouxeram os romãos a ella por conductos  

debaixo da terra fotterranhos, furando muitos montes e com muito gafto e trabalho, 

não fendo Lisboa fua, afora outras agoas que trouxeram a ella tambem mui de 

porpofito como fe querem e elles faziam as taes obras. E ali entre duas penedias 

afperiffimas de dous montes fizeram um muro larguisfimo e forte que lhe reprefava a 

agia de um vale em uma lagoa ou aftanque em que dizem que traziam por feu 

paffatempo galé ou bateis, como fe vê hoje em dia na parede e fitio que era poffivel. E 

ganhe V. A. Efta honra de fazer efte benificio a Lisboa, (ou lho faça fazer) de reftituir 



efta fonte de agoa livre, que affi fe chama, a efta cidade que morre de fêde. E não lje 

dão agoa. Da qual obra eu fiz a El Rei voffo avô um defegno para a trazer ao Refio por 

quatro alifantes ao modo d’efte defegno, que El Rei muito defejou fazer antes de fua  

morte; e o Ifante Dom Luis me dixe que defejava trazer-fe efta agoa á ribeira para a 

tomarem as náos da Índia fiquer por um dos alifantes.  
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Roteiro da Água Livre de João Nunes Tinoco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





O caminho donde começa a fabrica dos Aquedutos das agoas, he começando da fonte 

da Quinta do Rombo, e Quinta da Caldeira, que tudo nasce de hua Mãy de agoa que 

esta junto ao lugar de Monte-mor, por sima de Tigache, e dahi vay seguindo em 

direitura ao lugar de Caneças, donde se ajunta a fonte de Valomgo, e de Caneças 

atravessa hu Outeuro pequeno e vay sahir ao valle do Bertão, que he o lugar donde se 

vem ajuntar a fonte nova de S. Joseph, e a fonte de S. Vicente, e a mesma fonte do 

Bertão, e dahi, vay até a estrada, que vay ao lugar de D. Maria, e dahi vay o Aqueduto 

encaminhado ao londo do Ribeiro, até a agoa livre atravessando junto a ella pela 

fabrica Antigua, que fizerão os Romanos para se unierem as ditas fontes com a agoa 

livre, para dahi fazer seu caminho, como ao diante se declara. 

E da Agoa Livre começa a encaminhar a dita agoa, junto as Azenhas do Lemos, da 

parte do poente, e da dita Azenha atravessa o Ribeiro de Carenque da parte do 

nascente, aonde se vem ajuntar a agoa da fonte, e poço do Machado, e dahi vay 

continuando o Aqueduto sempre a flor da terra, em altura de dez palmos de parede, 

passando somente três valles pequenos até o Outeiro de Villa Chaã. 

E do Outeiro de Villa Chaã atravessa o valle da Vinteira, até o Outeiro de Noudel, que 

fica da parte do Sul, entre a Quinta do Pinta, eo lugar da Vinteira, tudo conforme o seu 

perfil, e dahi vay a flor da terra o dito cano, pelo cano de Noudel, até Alfrigide da parte 

do Sul. E de Alfrigide hu valle junto ao lugar de Calhariz, que fica entre o ditto lugar, e 

o lugar de Monsanto e vai sahir a hu Outeiro junto ao ditto lugar de Calhariz, vay 

costeando todo com o Aqueduto, sempre a flor da terra pelo Outeiro de S. Domingos 

de Benfica passando por sima da Quinta de Luís Alvares de Azevedo, hindo 

costeando sempre ao longo do ditto Outeiro, até o vale de Sette Rios. 

O qual atravessa o ditto valle começando da parte do poente, e acaba da parte da 

nascente, junto a hua pedreira velha, como se mostra no perfil do ditto valle, que vay 

em seu lugar com a declaração do comprimento, e altura; e da dita pedreira vay o 

Aqueduto até a Crus de Sette Rios, que fica no meyo da estrada, que vay de S. João 

dos Bem-casados, e da dita Crus de Alcântara, aonde se hande registar quatro anéis 

de agoa para poente, que se hade fazer na Crus da Esperança, por ser o lugar mais 

fácil, e de menos fabrica; e da Crus de Alcântara, vay caminhando o ditto Aqueduto ao 

longo da Quinta de Francisco Soares, e vay sahir ao longo da terra, que fica defronte 

do Collegio novo dos Padrez da Companhia, até o lugar donde se ha de fazer 

conversa de agoa, que he hua terra, que está junto às cazas de Gonçalo Vaz 



Coutinho, junto o Sequeiro de S. Roque, onde se hão de repetir os resgistos para as 

fontes, que se assignalarem. 
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Carta de Leonardo Torriano. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



Snõr. – Leonardo Torriano dice que, para conducir el agua libre a esta ciudade y a 

differentes partes della, juntam.te com las demas aguas que se le agregam, ay quarto 

caminos y pareceres, los quales empiençam cerca de la Estrada de Bemfica, como 

parece en la pranta. 

El primero, señalado de Amarillo con las letras D D., atrauiesa treze valles y sinco 

minas, em cumprimiento de quarto legoas y media; costara um millon, y quintandole 

los sobre arcos del Valle de Noudel y de Alcantara, passando el agua por repuso, 

costara 700 mil tt.dos. 

El segundo camino y parecer, sennalado de Colorado con las letras B B., ua mas baso 

del primero hasta siette rios, passando solo tres valles, uno grande y dos pequeños; va 

por Pallauã a entrar en la mina cien palmos de baso de S. Sebastiao da pedrera, y 

atrauessando las tierras de Campo Lide y cutubia, acaba en la esquina de S. Roche, a 

la superficie de la tierra, en distancia de quarto leguas y tres quartos: costara 400 mil 

tt.dos. 

El tercero camino de la Estrada de Bemfica, sennalado d’asul con las letras C C., ua 

ssiempre continuando por la superficie de la dicha Estrada hasta siette rios, y de alli se 

leuanta sobre arcos de trinta palmos en la misma Estrada em Pallauã, hasta entrar en 

la mina de São Sebastião da pedrera, seguiendo el camino del segundo parecer, hasta 

llegar a Sao Roche, en distancia de quarto legoas, poco mas: costara 150 mil tt.dos 

por cano pequeño, y caño grande ottro tanto. Todos estes tres caminos, por ir mui 

basos, no pueden dar agoa sino es a São Roche, y no a la otra parte de la ciudad. 

El quarto y ult.º camino es por el aqueducto antigo dos Romanos, el qual, por ir mas 

alto diez palmos que el de la Estrada, puede dar agua a ambas partes de la ciudad, a 

São Roche y sobre a puerta de S.º Andre, como dio antiguamente, pues abra 

quantidad bastante pera ellas. 

Este camino no es tam bien receuido como el de la estrada, por atraueçar muchas 

haciendas principales y de personas poderosas, que se puede presumir que se 

aprouuecharão desta agua, y que siempre auera pleitos e pesadumbres por ella; y por 

euitar estos inconuenientes parece q leuantando diez palmos mas los arcos de 

Pallauan, sobre los trinta (como queda dicho) se consigue el mismo effecto; contodo, 

para a orrar gastos de arcos y de tiempo, y algumas difficuldades, que pueden causar 

la estrecheça de la mesma estrada en alguma parte, parecen menores inconuenientes 



los del caño uiejo, por ir tan alto sin ningun arco que los de la estrada, aunque el passé 

por haciendas agenas. Destos dos ultimos pareceres, por se los Majores, V. Mag.d 

deue escoger el que menor pareciere, y junctamiente qual de los caños, si el pequeño 

o el grande, en que pueda andar una persona por el, por la mucha differencia del 

gasto.  

Em Madrid, 26 de Setiembro de 620. Leonardo Torriano 

Transcrição de E. Freire de Oliveira 
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Cronologia do Reino de Portugal e da cidade de Lisboa. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Tabela 3 - Cronologia do Reino de Portugal e da Cidade de Lisboa  

CRONOLOGIA ACONTECIMENTO 

  

Séculos XII a VI a.C. Ocupação Fenícia. 

195 a.C. Chegada dos Romanos de M. P. Catão. 

61 – 60 a.C. César eleva a povoação a Colónia Romana – Felicitas Júlia. 

49 a.C. Termas dos Cássios (reconstruídas 336 d.C.). 

20 – 35 d.C. Termas dos Augustais (reconstruídas 330 d.C.). 

410 Ocupação dos Alanos. 

419 Primeira ocupação Visigótica. 

585 Instalação dos Visigodos. 

719 Ocupação e instalação dos Mouros. 

1147 Conquista da cidade por D. Afonso Henriques. 

1179 Foral da Cidade. 

1256 Lisboa, capital do reino. 

1294 Rua Nova (primeira notícia). 

1369 – 1373 Incêndios na rua Nova. 

1373 – 1375 Cerca Fernandina. 

1496 – 1498 Dissolução das Judiarias. 

1499 Convento dos Jerónimos. 

 Novo foral da cidade. 

1513 Primeiro loteamento de Vila Nova de Andrade – Bairro Alto. 

1515 – 1521 Torre de Belém. 

1531 Grande terramoto (outros em 1551 e 1597). 

1534 Igreja da Misericórdia. 

1550 População 80 000. 

1555 Igreja de São Roque. 

1573 Igreja do Loreto. 

 Primeira ideia de um aqueduto. 



(FONTE: JOSÉ AUGUSTO FRANÇA, 1980, P. 125 A 128) 

 

 

1581 Novo Paço da Ribeira. 

1650 Planta da cidade por João Nunes Tinoco. 

1652 
Ordem de D. João IV para construção de um linha fortificada em volta de 
Lisboa. 

1682 Igreja de Santa Engrácia (segundo planos de João Antunes). 

1713 – 1718 Planta da cidade por Manuel da Maia. 

1725 Palácio de Belém. 

1729 População 200 000. 

1731 – 1748 Aqueduto das Águas Livres (Manuel da Maia e Custódio Vieira). 

1755 População 250 000. 

 Terramoto de 1 de Novembro. 

1755 – 1756 Planos de reconstrução da cidade (Manuel da Maia e Eugénio dos Santos). 

1756 Igreja Patriarcal. 

1801 População 237 000. 
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Tabela 4 - Cronologia do Aqueduto das Águas Livres 

CRONOLOGIA ACONTECIMENTO 

  

1571 
Texto de Francisco de Holanda – “Da Fabrica que Fallece ha Cidade 
de Lysboa”. 

1618 – 1620 
As medições e as avaliações permitem avançar com as obras do 
aqueduto, embora tudo permaneça no papel. 

1622 Roteiro da Água Livre de João Nunes Tinoco. 

1688 
Medição de Mateus de Coto coloca  num impasse  os avanço das 
obras. 

1728 2 de Dezembro 
Cláudio Gorgel do Amaral propõe a construção do aqueduto ao rei D. 
João V e este ordena a consulta do Senado. 

1729 23 de Fevereiro 
Secretário de Estado, Diogo de Mendonça Corte Real, insiste na 
condução de água de Belas. 

 29 de Abril D. João V insiste em parecer sobre Belas. 

 20 de Julho 
Decreto real para autorizar os Senados de Lisboa Oriental e Ocidental 
a aplicar imposto extra sobre géneros alimentícios. 

 16 de Setembro Aprovação do Imposto que custeará a obra. 

 26 de Setembro 

Nomeação da administração da obra. Superintendente o vereador 
José Soares de Azevedo, Procurador Cláudio Gorgel do Amaral, 
tesoureiro Manuel Gomes de Carvalho e Silva e escrivão Francisco 
Ramos de Miranda. 

1730 13 de Janeiro Auto de vistoria e declaração sobre a quantidade de água das fontes. 

1731 12 de Maio Alvará régio de início da obra. Nomeação do italiano Canevari. 

 11 Julho 
Escritura, formalização da adjudicação da sociedade dos mestres 
pedreiros da obra. Confirmação de Canevari no comando da obra. 

 30 Julho Escritura da sociedade com o valor atribuído a cada grupo empreiteiro. 

1732  
Afastamento de Canevari e nomeação da direcção colegial composta 
por Manuel da Maia, Azevedo Fortes e José da Silva Pais. 

 7 de Junho 
Diogo de Mendonça, secretário de Estado, envia a Manuel da Maia, o 
pedido da conclusão da planta da obra. 

 7 de Agosto 
Nomeação de superintendente para o vereador Caetano de Brito de 
Figueiredo. 

 9 de Agosto Pedido real  para término das discussões sobre os canos. 

 27 de Agosto 
Nova direcção tripartida. Custódio Vieira, João Baptista Barros e Paço 
Pedro Ramalho. 



 6 de Novembro Novo superintendente – Jorge Freire de Andrade. 

1733  Carlos Mardel chega a Lisboa. 

 11 de Julho Manuel Godinho de Azevedo nomeado novo superintendente da obra. 

 1 de Agosto Terceira escritura dos mestres de obra. 

1734 7 de Maio Quarta escritura dos mestres de obra. 

1735 
Carlos Mardel entra como técnico de obra e realiza os primeiros 
esboços da futura Mãe de Água das Amoreiras. 

1736 21 de Agosto Custódio Vieira assume a obra. 

1737 29 de Janeiro 
Nomeação de Cláudio Gorgel do Amaral como superintendente da 
obra. 

1738 Encontra-se concluído o primeiro troço do aqueduto. 

1739 Início dos trabalhos de construção no vale de Alcântara. 

1744 Maio Fecho do arco grande da travessia. 

 24 de Agosto Morte de Custódio Vieira. 

 30 de Outubro 
Corre água pela primeira vez no aqueduto até à conserva das 
Amoreiras. 

1744 – 1746 Estado muito frágil do rei D. João V torna num caos os trabalhos. 

1746 Carlos Mardel assume os trabalhos. 

1748 – 1752 
Construção de outros aquedutos, redes de distribuição e vinte e quatro 
chafarizes pela cidade. 

1751 Abril a Setembro 
Conclusão da Mãe de Água das Amoreiras e enchimento do seu 
reservatório até ao limite máximo. 

1758 28 de Outubro 
Cheias provocam caos na zona do Rato devido ao entulho proveniente 
da obra do Aqueduto. 

1763  Morte de Carlos Mardel. 

 9 de Setembro O rei D. José I nomeia D. Miguel Ângelo de Blasco. 

1763 – 1771 D. Miguel Ângelo de Blasco assume a continuação dos trabalhos. 

1771 7 de Junho 
Criação do cargo, pelo Rei D. José I, do segundo arquitecto da obra 
atribuído a Reinaldo Manuel dos Santos. 

1771 – 1791 
Reinaldo Manuel dos Santos à frente da obra. Cargo que ocupa 
durante vinte anos. 

1772 25 de Janeiro Entrada do Marquês de Pombal na obra do Aqueduto. 

 10 de Junho 
Nomeação de Francisco Ferreira Cangalhas como segundo arquitecto 
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da obra. 

1773 Reforço da segurança da obra. 

1777 18 de Julho 

Alvará régio de D. Maria I com a extinção da Junta das Obras das 
Águas Livres e Direcção das Fábricas das Sedas e criação da Junta 
de Administração de todas as Fábricas deste reino e Águas Livres. 

1791 Morte de Reinaldo Manuel dos Santos. 

1791 – 1808 Francisco António Ferreira Cangalhas continua o projecto. 

1808 – 1835 
Dupla assume trabalho. Henrique Guilherme de Oliveira e Honorato 
José Correia de Macedo. 

1815 
Definição da faixa de servidão do aqueduto, quinze pés romanos, ou 
seja, três metros. 

1834 Terminado projecto da Mãe de Água. 

1835 Câmara assume a responsabilidade dos trabalhos do Aqueduto. 

1836 Criação do Pelouro das Águas Livres. 

1858 Criação da Primeira Companhia das Águas de Lisboa. 

1867 Criação da Segunda Companhia das Águas de Lisboa. 

1880 3 de Outubro Inauguração da Estação Elevatória a Vapor dos Barbadinhos. 

1910 16 de Junho Decreto de classificação do Aqueduto como Património. 

1919 
30 de Abril e 2 de 

Maio 
Assembleia Geral da Companhia das Águas de Lisboa sugerem a 
criação do Museu da Água. 

1920 Desactivação da Estação Elevatória a Vapor dos Barbadinhos. 

1967 
Termina a exploração da água do aqueduto de Lisboa. Encerramento 
do aqueduto e Mãe de Água das Amoreiras. 

1973 Desactivação total e secagem das caleiras do Aqueduto. 

1979 3 de Dezembro 

Carta do Dr. Fernando Bandeira, técnico da Direcção Geral do 
Património Cultural propondo a substituição do decreto de 16 de  
Junho de 1910, por outro que classifique conjuntamente o Aqueduto e 
os seus aferentes e correlacionados. 

1987 1 de Outubro Inauguração do Museu da Água. 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO F 
Decreto nº5 de 19 de Fevereiro de 2002 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Ilustração 86 – “Excertos do Decreto nº5 de 19 de Fevereiro de 2002, segunda classificação do Aqueduto das Águas Livres” (Diário da 
República, 2002) 





 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ANEXO G 
Guia do Museu da Água  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
Ilustração 87 – “Guia do Museu da Água” (EPAL, Museu da Água, 2012) 





 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ANEXO H 
Guia do Museu da Água - Aqueduto das Águas Livres  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
Ilustração 88 – “Guia do Museu da Água - Aqueduto das Águas Livres” (EPAL, Museu da Água, 2012) 





 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ANEXO I 
Guia do Museu da Água - Reservatório da Mãe de Água das Amoreiras  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
Ilustração 89 – “Guia do Museu da Água - Reservatório da Mãe de Água das Amoreiras” (EPAL, Museu da Água, 
2012) 





 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ANEXO J 
Guia do Museu da Água - Reservatório da Patriarcal  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
Ilustração 90 – “Guia do Museu da Água - Reservatório da Patriarcal” (EPAL, Museu da Água, 2012) 





 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ANEXO K 
Guia do Museu da Água - Galeria do Loreto  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
Ilustração 91 – “Guia do Museu da Água – Galeria do Loreto” (EPAL, Museu da Água, 2012) 





 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ANEXO L 
Guia do Museu da Água - Estação Elevatória a Vapor dos Barbadinhos  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
Ilustração 92 – “Guia do Museu da Água - Estação Elevatória a Vapor dos Barbadinhos” (EPAL, Museu da 
Água, 2012) 
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