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Introdução

A água é um dos elementos essenciais para a vida humana; como fonte de vida,
purificação, prazer e morte, é, desde os primórdios da humanidade, referida em
documentos escritos, e representada em objetos artísticos.
Desde sempre a água assumiu um papel primordial. Por um lado, utilitário, pois
dela dependem as actividades agrícolas, pecuárias e higiénicas; por isso os diferentes povos tiveram necessidade de pensar formas de a conter, purificar e conduzir.
Por outro lado, simbólico, pois a água foi sempre usada em rituais e cerimoniais por
diferentes culturas e religiões.
Na arte, a importância e o significado da água pode ser atestado pela relação intrínseca que se estabelece entre ambas. Quer seja através da sua representação, (simbólica
e alegórica) quer como material integrante dos materiais que compõe a obra ou que
foram utilizados para a sua execução; e, ainda, pela concepção e desenvolvimento
de objectos e/ou estruturas, recorrendo a técnicas artísticas, para manipular a água.
Na arquitectura da água podemos considerar:
• Arquitectura monumental de suporte hidráulico – Chafarizes, Fontes, Aquedutos
• A Circulação da água nos edifícios: Subsistema Hidráulico Superior e Inferior
• Hidráulica utilitária – Bacias, Taças, Aquários, Fontes, Aquamamil
A nível arquitectónico, o sistema hidráulico pode ser compreendido atendendo ao
seu duplo desenvolvimento em subsistemas: um referente à água potável, ao nível
do solo (captação, distribuição e evacuação), e outro referente às águas pluviais, ao
nível das coberturas, existindo uma articulação entre estes dois subsistemas que,
por sua vez, condicionam a organização do edificado.
Todo este conjunto demonstra uma elevada complexidade e cuidado, visto ser muito
importante para os construtores/arquitectos, assegurarem a condução da água potável para o interior dos edifícios, de forma a garantir a subsistência de quem os habita
e, combater as infiltrações de águas, afastando a água pluvial para fora dos edifícios.
Propomo-nos neste ciclo de conferências a apresentar os percursos da água na arquitectura, convidando especialistas das temáticas e dos conjuntos monásticos/patrimoniais.
Numa época em que a água é tida como um elemento essencial, não só para a vivência humana mas também, como um dos elementos com maior importância para
a sustentabilidade do planeta, parece-nos de suma importância desenvolver esta
temática devido, a por um lado poder sensibilizar os responsáveis pelo património
de forma a este se poder tornar mais uma vez parcialmente autossustentável a nível hídrico e, por outro lado podermos criar mais uma rota temática de visita aos
variados patrimónios edificados.
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Os caminhos da Água e o Azulejo Barroco
Espaços e Contextos
Maria Alexandra Trindade Gago da Câmara
Resumo
O propósito deste texto é uma reflexão – que não se pretendeu exaustiva , e ainda
uma investigação aberta e em curso - sobre os revestimentos azulejares e os seus
respetivos espaços ao longo do período barroco em contexto nacional.
Daremos a conhecer os reflexos da água na azulejaria portuguesa e a sua lógica de
distribuição nas arquiteturas onde se encontram, destacando e procurando analisar o azulejo em “contexto”, proporcionando e ampliando leituras dinâmicas a
nível dos ambientes decorativos.

Palavras-chave
Barroco, Azulejo, Arquitetura da Água, Ambiente decorativo
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No âmbito temático do curso intitulado, “Trilhos da Água” propusemo-nos
apresentar a relação que o azulejo estabeleceu com o elemento – água, focando
preferencialmente o período barroco1.
Esta leitura insere-se preferencialmente no contexto profano, simultaneamente
numa visão de conjunto, dando a conhecer os reflexos da água na azulejaria portuguesa e na sua lógica de distribuição nas arquiteturas onde se encontram. Trata-se,
deste modo, deste modo de analisar o azulejo “em contexto”, na arquitetura onde
se insere, ampliando leituras dinâmicas a nível dos seus ambientes decorativos.
Referimo-nos nesta perspetiva a desvendar as imagens e seus lugares, os espaços e
as decorações, os temas e os percursos.
Constatamos desde sempre que a água assumiu um papel primordial ao longo da História. Se por um lado, utilitário, pois dela dependem as atividades agrícolas, pecuárias e higiénicas– por outro lado, mais simbólico, usada com frequência em rituais e
cerimoniais por diferentes culturas e religiões; evocando o próprio mistério da vida.
Na arte, a importância e o significado da água podem ser atestados pela relação
intrínseca que se estabelece entre ambas.
O estudo do Ciclo da Água foi desde sempre algo que motivou o interesse dos pensadores, destacando-se no século XVI o nome de Bernard Palissy ( 1510-1590?)2
que muito trabalhou no conhecimento desta temática.
O azulejo desenvolveu constantemente uma relação intrínseca com a arquitetura,
reconhecendo-lhe uma inegável originalidade. Uma das grandes qualidades estéticas e decorativas que o revestimento cerâmico assumiu desde sempre foi a questão
da integração da figuração em grandes superfícies arquitetónicas. Questão essa,
nem sempre bem sucedida pela dispersão de imensos conjuntos de azulejos.
A historiografia artística do Barroco tem vindo a destacar este aspeto contando nos
últimos anos, com diversas abordagens que centram a sua atenção numa perspetiva integrada, entendendo o azulejo como parte de um sistema decorativo que urge
ler e entender na sua globalidade.
O azulejo tem conquistado território no estudo alargado das Artes Decorativas aplicadas ou, se quisermos chamar no campo do Património Integrado, sendo hoje
estudado de forma integrada e articulada.
Acreditando que os azulejos constituíam um caso exemplar entre os materiais cerâmicos culturais, o trabalho do Engenheiro João Miguel Santos Simões (1907-1972)
persiste hoje como uma referência, pelos instrumentos de análise que contemplou, e
pela própria estrutura que criou, revelando e sugerindo os aspetos formais, iconográficos, estéticos e decorativos numa visão e leitura integrada do património azulejar.
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1
Este texto insere-se numa
primeira abordagem já publicada
sobre o tema. Câmara, Maria
Alexandra Trindade Gago da. 2015.
Natureza, artifício, e quotidiano.
Narrativas e arquiteturas da água
no século XVIII”. In Catálogo da
Exposição Aqua. A invenção do
ciclo da água em peças de faiança
europeia. Lisboa: MNAA, pp. 37-45
2
Muller, Eugéne. 1882, Bernard
Palissy, 2 eme.Paris, Hachette

O rastreio sobre os núcleos mais representativos da azulejaria da zona foram projetados e realizados com a ciclópica tarefa deste autor que ficou conhecida como
as Brigadas de Estudo de Azulejaria3 trabalho que se materializou no vastíssimo
Corpus da Azulejaria Portuguesa4, incluindo a Madeira, os Açores e o Brasil e,
simultaneamente num vasto espólio fotográfico, que desde 2005 tem sido digitalizado e disponibilizado online a partir da pesquisa do catálogo da Biblioteca de
Arte da Fundação Calouste Gulbenkian e, mais recentemente no projeto Digitile,
constituindo um importante documento histórico no estudo e levantamento do
Património em Azulejo ainda existente e parte desaparecido.
“Adjectivador” da arquitetura como assim o rotulou o Engenheiro João Miguel
Santos Simões, o azulejo, animou os espaços públicos e privados, revestindo interiores e exteriores, com uma notável capacidade de adaptação ao gosto e às
solicitações de cada época.
Na relação estabelecida entre a arquitetura da água (estrutura) e a narrativa sobre
a água (decoração) teremos que recuar a cronologia anterior ao período barroco e
concentrarmos no exemplo singular da Casa do Fresco na Quinta da Bacalhoa, em
Vila Fresca de Azeitão. Neste espaço, os azulejos marcam um novo gosto, numa nova
técnica, decisiva naquilo que virá a ser a sua história e no entendimento que daí surgirá, ou seja todo o processo da majólica (o início da história da pintura em azulejo).
A possibilidade de ter superfícies que permitem uma pintura direta sobre elas, garantiu ao azulejo um papel próximo da pintura mural no revestimento de superfícies.
A Quinta da Bacalhoa (Vila Fresca de Azeitão, Setúbal) constitui um repositório
da azulejaria designada peninsular em Portugal, tendo a sua história sido realizada
por Joaquim Rasteiro numa modelar monografia publicada em 1898, e tendo como
complemento um álbum reproduzido em litografias aguareladas em 1898, tendo
sido publicada um Facímile)5. Seguem-se os trabalhos e estudos de Santos Simões,
José Meco e Ana Paula Correia6, esta útima com o importante contributo para o
estudo das fontes de inspiração dos azulejos figurativos, uma produção artística
integrada no espírito cultural da época.
Deve-se a Brás Afonso de Albuquerque (1501-1580)7 o reordenamento do conjunto
arquitetónico e a articulação entre os diferentes espaços: pátio, habitação, jardim e
terraços; e a decoração dos azulejos da propriedade , encontrando-se aqui um verdadeiro repositório de grande qualidade do azulejo do século XVI; azulejos de tipo
hispano-árabes, azulejos de padrão e azulejos de majólica figurativos, com algumas
atribuições ainda em aberto8. Na Bacalhoa, o azulejo pontua a arquitetura, naquilo
a que poderíamos designar como os pontos _chave, tornando-se um elemento de
articulação entre espaços.
É na loggia da fachada poente do Palácio (o designado jardim do Buxo) que cinco
painéis de composição horizontal de majólica flamenga com exuberantes cartelas nos
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3
Câmara. Maria Alexandra
Trindade Gago. 2007. “ A Brigada de
estudos e azulejaria. Génese de um
inventário do azulejo em Portugal”.
In Catálogo da Exposição João
Miguel Santos Simões. 1907-1972,
pp. 145-155.
4
Este corpus tem vindo a ser
reeditado pela Fundação Calouste
com sucessivas atualizações tendo-se
em 2010, procedido à edição revista
do livro esgotado - Azulejaria em
Portugal no século XVIII (edição
revista e atualizada), coordenação
científica Maria Alexandra Trindade
Gago da Câmara, Fundação Calouste
Gulbenkian, 2010
5
Rasteiro, Joaquim. 1895 Quinta e palácio da Bacalhoa em
Azeitão: monografia históricoartística; Imprensa Nacional,Lisboa,
e Quinta e Palacio da Bacalhoa em
Azeitão: monographia historicoartistica: inicios da renascença em
Portugal¸ Facsmile da Ed. de Lisboa:
Imprensa Nacional, 1895, Asa, Porto,
2013.
6
Correia, Ana Paula. 1992 – “
Contribuição para o estudo das
fontes de inspiração dos azulejos
figurativos da Quinta da Bacalhôa” In
Azulejo, nº 2, MNAz, pp. 9-20.
7
Flor, Pedro. 2019, “ A Quinta
de Brás Afonso de Albuquerque
em Azeitão: arquitectura, escultura
e azulejo no Renascimento, In
Património Arquitectónico Civil de
Setúbal e Azeitão, Liga dos Amigos
de Setúbal e Azeitão,pp.69-87.
8
O que nos interessa destacar
deste conjunto é que embora sejam
revestimentos de importação, a
preocupação decorativa da colocação
atesta e demonstra uma nova visão
de monumentalidade que é já bem de
gosto português.

apresentam alegoricamente os rios Douro, Mondego, Nilo, Eufrates e Danúbio, como
modelos referenciais da presença da água nos jardins e na arquitetura do século XVI.
Na Casa do Fresco encontramos no interior dos pavilhões três painéis de azulejo
de composição horizontal. Representam o Rapto de Hipodémia, o Rio Tejo ( muito
incompletos) e Susana e os Velhos (o único intacto)9. Estes painéis marcaram aquilo que virá a ser uma longa genealogia e linhagem da representação em azulejo: ou
seja a dimensão mitológica da água.
A Casa de Fresco da Bacalhoa marca o início de um tipo de relação entre os lugares
revestidos com azulejo e a água, e que mais tarde no período barroco representará
uma resposta simultaneamente estética e pratica ,tendo-se apropriado, de fatores
eruditos, procurando transformá-los, assimilá-los de maneiras muito diferentes.
O tanque do Palácio dos Marqueses Fronteira a Alorna em São Domingos de Benfica, herdeiro dos grandes lagos seiscentistas entre outros exemplos, é outro dos
exemplos importantes a destacar no percurso da Água.
Trata-se de um conjunto do terceiro quartel do século XVII onde encontramos um
magnífico tanque cujos painéis de azulejos das escadarias laterais de acesso referenciam os rios e o Deus romano do mar — Neptuno coroado —, inseridos no grande programa celebrativo da Restauração de 1640. Este conjunto constitui a mais
importante colecção de azulejos in situ deste período.
Em todo o espaço, o azulejo foi aplicado com vista à obtenção de um grande valor
decorativo, ao mesmo tempo que muitos destes painéis cumpriam a função de veicular mensagens, assumindo-se como instrumento de afirmação social e política
dos seus encomendadores.
Sensivelmente da mesma época, e dentro da tipologia da quinta de recreio, destacamos um outro notável conjunto, infelizmente muito pouco cuidado e a precisar
de um imenso restauro. Trata-se do jardim da Quinta das Lapas (Fig.1) onde se
apresenta um cenário magnífico de sugestões visuais e uma forte carga simbólica
na relação com a água e os seus efeitos luminosos.
Dentro de um registo semelhante, mas mais tardio — a grande quantidade de água
reservada em tanques, onde os azulejos se relacionam de forma integral — vamos
encontrar no conjunto da Casa da Pesca (Fig.2) a designada «Cascata do Taveira»,
inserido na vastíssima propriedade agrícola da Quinta do Marquês de Pombal, em
Oeiras, hoje a Estação Agronómica Nacional que se apresenta como um especial e
feérico recanto de prazer.
Está integrado num sistema de rega por socalcos, tirando excelente partido estético dos muros de suporte da cascata, revestidos por cintilantes painéis de azulejos
aplicados à maneira de tapeçarias, muito bem articulados com a arquitetura pelas
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Esta última composição é
baseada numa gravura de Aeneas Vico
(1523-1567) datada de 1565 (a obra
deste gravador de Parma foi muito
utilizada por ceramistas italianos
e flamengos) é considerada, a
composição figurativa mais notável de
toda esta propriedade pela excelente
técnica de pintura cerâmica e o
requintado desenho de pormenor.

barras de azulejo liso, e com grande uniformidade estilística. Os painéis são encimados por concheados e elementos vegetalistas. Muito provavelmente da produção da Fábrica do Rato, estas vibrantes composições registam grandes alegorias
mitológicas ligadas às atividades aquáticas — sereias, delfins, cavalos-marinhos e
tritões10 —, que se abatem sobre as ondas
Obra central e primordial da azulejaria do período rococó, o canal do Palácio de
Queluz constitui um dos mais interessantes e originais elementos do traçado destes
jardins. Destinado à fruição do tempo livre, enchia-se de água através de um sistema de comportas, proporcionando um enorme tanque para os barcos de recreio. Ao
longo de todo o comprimento do canal desenvolve-se um revestimento azulejar nas
paredes internas, enquanto a parede externa é constituída por alegretes salientes
e volumosos. O confronto de cor e o ritmo entre o interior e o exterior assume um
destaque interessante e original ao procurar separar e distinguir a parte interna dos
muros, mais aquática pela coloração do azul cobalto dos azulejos que se estendem
por vastos painéis contínuos, da estrutura arquitetónica exterior, onde a exuberância orgânica dos emolduramentos pintados a roxo manganês e o ocre predominam,
apresentando cenários galantes mais individualizados.
Enquanto suporte pictórico e código de representação, o azulejo neste vasto repertório de cenários e instantes — jardins, fontes, arquiteturas, cascatas, rios —, quase
sempre utilizados para preencher o espaço físico, procura duplicar um real apreendido na sua totalidade como prolongamento do mundo vivido para o outro, idealizado e assumindo-se como, um espelho permanente de modos de conduta social.
Espaço privilegiado perto do Redondo, no meio da Serra de Ossa, encontramos o
Jardim das Quatro estações do Convento de Serra de Ossa11 (Fig.3) (Padres Eremitas de S. Paulo) onde a arquitetura e a água combinam de forma exemplar. Trata-se
de um espaço mágico, fora do edifício e complexo monástico, marcado pelo espírito
do lugar. Este jardim das Quatro Estações foi construído pelos frades no bosque
que limita a norte a estrutura do convento. Espaço de meditação, lugar de retiro e
de encontro com a natureza. A atmosfera fica absolutamente marcada pelo revestimento até cerca de meia altura das paredes com azulejos pintados a azul cobalto
sobre branco em painéis recortados superiormente, e limitados por pilastras rematadas com urnas em trabalho de pintura de Trompe-l’oeil sobre fundo cerâmico.
Azul cobalto e o branco puro dos mármores são indicadores de uma ambiência de
cariz barroco. É um conjunto do período joanino.
As cenas dos painéis representam a Vida de Tobias que lembram aos que aqui meditam os episódios da vida de um bom e exemplar filho.
Trata-se de um jardim fechado a céu aberto, e totalmente artificial onde se entrevê a natureza pelos dois portais. É um espaço de estar do barroco português no
apelo a todos os sentidos: o sentido da vista pelo esplendor das formas e da cor
anilada do azul, o sentido dotado pela combinação das texturas dos materiais, o
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10
Retoma e cita a iconografia
de temática mitológica da pintura
francesa de Antoine Coypel ( 16611722) e do seu filho Charles Antoine
Coypel (1694-1752).
11
Arruda; Coelho. Teresa de
Campos 2004 – Convento de S. Paulo
da Serra de Ossa, Lisboa, Inapa.

ouvido pelo contraste entre o murmúreo das águas, os silêncios das serras e os
perfumes das plantas.
A Quinta dos Azulejos no Paço do Lumiar12 (Fig.4) é outro exemplo paradigmático
deste discurso estético; e da utilização das arquiteturas pelas imagens que integram
os azulejos que nelas se encontram.
Espaço magnífico e igualmente muito conotado com um ambiente rococó, onde a
cerâmica veste e reveste todos os espaços arquitetónicos. Um jardim posto em cena
onde a cena é o próprio jardim.
Em termos de estrutura espacial, o jardim desta quinta forma um quadrilátero irregular. A nascente e poente desenvolvem-se três alamedas ou passeios ornados de
cerâmica que, dada a sua profusão inacreditável, impõem um percurso ao visitante.
De todo o conjunto cerâmico podemos considerar diferentes séries de núcleos azulejares, tais como: o conjunto de bancos alternando com as colunas dos eixos laterais, especificamente os magníficos espaldares recortados com painéis pintados a
roxo sugerindo o idílico mundo de Watteau e Boucher; as duas sugestivas «personagens de convite» existentes nos dois arcos de passagem; a flexível pérgula servindo-se de uma delicada pintura onde as composições de cores são todas diferentes;
os oito grandes painéis figurativos e os respetivos alegretes, que se atravessam em
eixo longitudinal e preparam o jogo sensorial e cromático entre a parte superior
pintada a azul e branco e a parte inferior pintada a roxo manganês; e, por fim, o
conjunto da designada «fonte da Europa», um grande arco azulejar que integra um
conjunto de elementos cerâmicos, onde se destaca uma cartela com a representação da Europa, conjunto atribuído ao conhecido Francisco Jorge da Costa, embora
hoje se sabendo que não era pintor, mas sim ladrilhador.13
O azulejo encontra aqui novas soluções técnicas e formais muito interessantes:
promove-se uma gramática decorativa dominada por formas orgânicas e assimétricas, expressas nas molduras e na própria conceção pictórica das composições.
Percorrendo o século XVIII, os espaços ao ar livre reproduzem-se. O gosto
pelos jardins trabalhados com o mesmo refinamento que as arquiteturas
amplia a utilização do azulejo.
Outros espaços podemos citar: a casa de Fresco ou tanque da Quinta da Alfarrobeira, (Fig.5) uma das peças mais originais de arquitetura civil e de revestimento
azulejar que se conhece na região de Lisboa; o tanque da Quinta das Carrafouchas,
em Loures, e o programa decorativo sobre as Quatro Estações; que ao redor do
tanque encontramos nichos, que se associam os ritmos da Natureza à permanente
necessidade da água na fertilização da terra.
À entrada dois escudeiros segurando instrumentos musicais ladeiam a entrada de
um pequeno espaço octogonal.
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Trindade Gago da 1999.“Azulejaria e
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Struggle for Synthesis. A Obra de
Arte Total nos Séculos XVII e XVIII /
The Total Work of Art in the 17th and
18th Centuries (2 vols.), pp. 331-340
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Saldanha. Sandra Costa . 2018.
“Francisco Jorge da Costa (17491829): um mestre ladrilhador ao
serviço da Casa Real” In Quem fez o
Quê. Processos Criativos em Azulejo,
ARTis ON - Edição especial,Rede de
Investigação em Azulejo, pp.

A Casa do Fresco manuelina do Palácio da Vila em Sintra, com a decoração azulejar
da segunda metade do séc. XVIII, revestimento de painéis de azulejos representando fontes, jardins e “cenas galantes”, em diálogo com os estuques policromos
da segunda metade do séc. XVIII atribuídos à oficina de Giovanni Grossi, representando a criação do Mundo (composição central), as Quatro Estações (cantos)
e temas mitológicos. Orifícios dissimulados nas paredes permitem a inesperada
saída de água em repuxos cruzados.
Surpreendentemente erudito é o discurso, de cerca de 1788 que integra duas figuras femininas colocadas na Fonte da Pipa. Representadas como esculturas clássicas
sobre plintos, trajadas com indumentária guerreira, segurando uma espada e balança a outra um arco e flechas. Abaixo das imagens duas legendas latinas remetem
para um dos livros do Antigo Testamento, O Levítico e para o poema épico Farsália.
Programa erudito aplicado em espaço público.
Em síntese, à Natureza e ao seu elemento primordial— a água — associam-se as mais
variadas artes decorativas, onde evidentemente o azulejo se destacou como um suporte plástico «totalizante», revestindo lagos, fontes, repuxos, cascatas, terraços,
alamedas, escadas, casas de fresco, alegretes, muretes, pombais, entre muitos outros equipamentos, envolvendo emocionalmente o espectador no locus e procurando
captar incessantemente a versatilidade da água e a melhor forma de a usar e usufruir.
O que encontramos sempre neste longo tempo do Barroco é a variedade de experiências estéticas vinculadas à Natureza que, tendem a expressar em coerência
formas igualmente indiferentes da organização do espaço.
Num outro nível de leitura, a água é uma presença constante na pintura em
azulejo14. Relembrando O “Grande panorama de Lisboa” no Museu Nacional do
Azulejo15, o registo da água, a proximidade do rio, a relação da cidade com o rio
não foram indiferente aos pintores do azulejo.
São inúmeros e variados os instantes e os registos do quotidiano que encontramos
na pintura cerâmica: Portos com embarcações, pontes, riachos, chegadas e partidas, bergantins e galeotes povoam este universo de representação social.
O mar e o rio, evocados nos seus portos e ancoradouros, - associados por vezes a
batalhas navais, a estaleiros náuticos são tema pictural podendo ser desmultiplicado e combinado em várias associações: pescadores/marinheiros, barcos/navios,
pesca/comércio, rios/riachos, pescador/camponês (litoral/pastoril). A presença e
representação da Água é também aqui um tema recorrente e objeto acessório de
enquadramento cenográfico (Fig.6)
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A Água no Azulejo Português do
século XVIII, Coordenação Editorial,
Alexandre Nobre Pais, MNAz, 2015
15
À guarda do Museu Nacional
do Azulejo (MNAz, nº inv. 1) e de
autoria do pintor Gabriel del Barco
(act. 1669-1701)

Ilustrações | Figuras

Fig.1
Tanque da Quinta das Lapas, Torres Vedras

Fig. 2
Tanque da Quinta da Alfarrobeira, Lisboa

Fig. 3
Jardim das Quatro Estações do Convento
de Serra de Ossa, Redondo

Fig. 4
Pérgula, Quinta dos Azulejos, Lisboa

Fig. 5
Tanque da Quinta da Alfarrobeira, Lisboa

Fig. 6
Painel de azulejo, pormenor, Palácio Rebelo de AndradeCeia, oficina de Lisboa, 2º quartel do século XVIII
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O couto de Alcobaça e a sua relação com a água
João Carlos Rua Puga Fernandes Alves16
Resumo
O mosteiro de Alcobaça representa na história moderna um caso ímpar de
estudo no âmbito dos conjuntos cistercienses, não só no território português mas europeu, no equilíbrio e na relação entre o genius loci que o território local oferece e a paisagem construída pelo Homem.
Conhecidos por monges-agrónomos, a comunidade cisterciense em Alcobaça desempenhou um trabalho notável que já vinha a ser efectuado numa colaboração estreita com
o rei D. Dinis desde o último quartel do século XIII na aplicação da sua política agrária.
Assimilaram conhecimento apreendido nos tratados de agricultura bem como da
hidráulica, tendo transformado Alcobaça um exemplo incontornável da paisagem
moldada à vontade do Homem durante séculos, em boa verdade num percurso
histórico muitas vezes sinuoso e adverso mas que no Presente nos mostra um compêndio de realizações notáveis e que podem servir de exemplo nos dias de hoje à
chamada sustentabilidade do território.

Abstract
The monastery of Alcobaça represents in modern history a unique case study in the
context of the Cistercian sets, not only in Portuguese but in European territory, in
the balance and relationship between the genius loci that the local territory offers
and the landscape built by man.
Known as agronomist monks, the Cistercian community in Alcobaça performed a remarkable work that had already been done in close collaboration with King D.Dinis
since the last quarter of the thirteenth century in the application of their agrarian policy.
They assimilated knowledge learned in the treaties of agriculture as well as hydraulics, having made Alcobaça an unavoidable example of the landscape molded to
human will for centuries, in fact in a path often winding and adverse but which in
the present shows us a compendium of remarkable achievements. and which can
serve as an example today of the so-called sustainability of the territory.

Palavras-Chave
Água; Alcobaça; Mosteiro; Jardins; Paisagem
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Água, Pedra e Isolamento. O trinómio de génese para a implantação de um complexo monástico, pretendendo-se assim a harmonização entre a existência terrena e a
dimensão espiritual destas comunidades religiosas.
Tal como as Constituições que a regra religiosa dita, a implementação dos mosteiros deveria situar-se junto de cursos de água, com distanciamento aos aglomerados
habitacionais e onde a existência de recursos naturais lhes permitisse criar as edificações e infraestruturas necessárias ao seu desenvolvimento.
Frei Maur Cocheril17 caracterizou a localização das abadias cistercienses em dois
grupos distintos: as abadias de montanha e as abadias de planície e colina (Marques 2006, 69). São exemplo das abadias de montanha em Portugal os mosteiros
de São João de Tarouca, Salzedas ou São Pedro das Águias sendo que Alcobaça
colocar-se-á na categoria de abadia de planície (Tomé 2016, 21).
A grandiosidade da hidráulica alcobacense mostra-se de modo muito discreto mas
contudo muito eficiente, contrariamente a outras intervenções que se tornaram célebres pela Europa do século XVII, a mais famosa das quais foi a Machine de Marly
que alimentou as fontes dos jardins de Versailles mas cuja eficiência não seria proporcional à sua enorme dimensão.
Em Alcobaça criou-se um complexo sistema hidráulico composto por uma elaborada rede de linhas de água: sistemas de retenção e armazenamento, engenhos de
elevação para permitir a captação, distribuição e drenagem do precioso líquido e
utilizada para fins agrícolas, como força motriz e para para permitir a manutenção
e salubridade das inúmeras edificações do complexo monástico.

Fig.1
Fachada Principal do Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça
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Monge cisterciense que dedicou
grande parte da sua vida ao estudo da
história das abadias da Ordem de Císter
em Portugal durante o século XII.

A excelência do complexo monástico de Santa Maria de Alcobaça não passou despercebida a quem por lá passava e a admiração ficou expressa nos registos de
viagens de importantes figuras da Europa oitocentista como Thomas Pitt que ao
visitar o mosteiro em 1760 escreve que “a localização do Mosteiro é extremamente bela, cercado de todos os lados por campos cultivados de vinhas e oliveiras,
com um ribeiro abundante que rega o jardim durante todo o ano” (Pitt 2006).
Também Giuseppe Gorani18 (1740-1819) ao visitar em 1766 escreve que “todos os arredores são bem cultivados pelos monges” e James Murphy, arquitecto e antiquário
irlandês, que permanece no mosteiro durante três semanas afirma que “toda a região
está bem cultivada e produz trigo e frutas de várias espécies” (Murphy 1795, 88).
Contudo são as descrições elaboradas por William Beckford19 sobre o mosteiro que
ganham uma dimensão literária no seu registo de viagens e nomeadamente no domínio
agrícola e no uso da água ao escrever que “…tudo sorria; cada nesga de terra era aproveitada ao máximo, graças à perfeição e bom uso do sistema lombardo de irrigação.
(…) com as suas bicas de água abundante…” (Beckford 1835, 164). Esta apreciação
viria a ser reforçada com as descrições de William Kinsey20 sobre a arte agrícola existente em Alcobaça, escrevendo que “o sistema de agricultura adotado neste distrito é
excelente e pode ser inteiramente atribuído ao conhecimento superior dos irmãos Bernardinos em toda a mestria relacionada com a economia rural.” (Kinsey 1829, 440).
Temos assim um exemplo que, apesar das características adversos do território
onde seria implantado foi estruturado com base num elemento que lhe permitiu
uma tão extensa longevidade na paisagem portuguesa: A Água.
Para que a implantação do complexo se concretiza-se era necessário em primeiro
lugar que o território estivesse disponível para o receber e no século XII isso só era
possível através de uma doação realizada pelo Rei. Esta foi feita pela primeira vez
em 1153 por D. Afonso Henriques e os seus limites prováveis seriam a Lagoa da
Pederneira e o rio da Areia, a Norte, depois até à Lagoa de S. Martinho do Porto,
a Sul, em princípio pelo rio da Tornada, tendo como limite Nascente a Serra dos
Candeeiros (Cordeiro 2015, 55-57). Existe posteriormente uma fixação dos limites
no reinado de D. Pedro I em 1358 com a expansão para Sudeste, o limite a Este pela
Serra dos Candeeiros e prolongando a Norte até à Póvoa de Cós em cerca de 10Km,
alcançando a sua máxima expansão com a doação de D. João IV e encerrando o
ciclo de expansão, englobando treze vilas que ocupavam um território de 440Km2.
O denominado Couto de Alcobaça tomou como ponto de partida a Nascente situada na Serra dos Candeeiros, área com acentuadas variações altimétricas e
alternando entre zonas de escassez de água e outras com excesso deste mesmo
elementos. Com o ponto mais alto a 613m, é o início da rede montanhosa do Maciço Calcário Estremenho (Maduro 2011, 16). A topografia deste território, vai-se
“suavizando à medida que nos aproximamos do mar, formando um extenso e
suave anfiteatro natural” (Cordeiro 2015, 25).
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Viajante, escritor e diplomata
italiano
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Escritor, coleccionador de arte e
político (1760-1844)
20
Padre e viajante, estudou no
Trinity College em Oxford. (1788-1851)

Ao longo do tempo a erosão foi moldando estes vales e nas suas áreas mais baixas
começaram a surgir pequenos curso de água e viriam a ser regularizados no seu
caudal pela intervenção do homem.
Os Monges Brancos de Alcobaça além de desempenharem a sua vertente religiosa
eram dotados de um grande conhecimento no âmbito agrícola, da arquitectura e
construção mas relevando aqui um grande conhecimento no domínio da hidráulica
e desenvolveram um extenso e elaborado sistema que permitiu de algum modo
procurar o equilíbrio entre a Natureza e o Homem, este materializado na Arquitectura dos edifícios bem como dos elementos e instrumentos criados e desenvolvidos para a vivência neste território tendo sido no século XVIII que atingiu o seu
expoente no desenvolvimento da vertente hidráulica e agrícola.
Alcobaça torna-se, fruto de um conjunto factores, quer de ordem natural como é o caso
da vulnerabilidade às cheias (a grande cheia de 1772) e a topografia ou de natureza humana (alteração de leitos dos rios, aproveitamento da rega e de forças motrizes hidráulicas) num caso ímpar da história moderna dos conjuntos monásticos cistercienses.
A água é génese de todo o complexo monástico que marca a sua presença através de
um sistema natural de linhas de água e onde vão sendo construídos sistemas de armazenamento, retenção, sistemas de elevação e meios de captação, adução, drenagem e
com funções de regadio e utilizada para a limpeza, como força motriz, nas drenagens
pluviais, na função piscícola existes nos tanques e ainda na sua vertente mais lúdica.
Toda esta vertente de conhecimento e da sua aplicabilidade nas inúmeras vertentes
temáticas de índole prática que eram necessárias para o bom funcionamento do
complexo monástico, nomeadamente da racionalidade do uso do solo não eram
meramente fruto da modernidade setecentista mas fundamentalmente da capitalização do conhecimento onde a troca de informação entre os inúmeros mosteiros
dispersos por toda a Europa era primordial e a partilha de conhecimentos e o aperfeiçoamento da prática fulcral (Natividade 1942, 13-14)
A divulgação das descobertas e inovações e a leitura analítica de tratadistas clássicos como Collumella, Catão, Varrão e Paládio ou dos mestres árabes como Ibnal-Vahschiad e Ibn-al Awan (Rodriguez 1999, 149-152) permitiram a aplicação e o
aperfeiçoamento dos conhecimentos na área agrícola e hidráulica, conhecimentos
estes que provinham do estudo dos tratados agrícolas dos autores agora mencionados e de outros mais, acumulando ainda uma enorme experiência a nível comercial que iria facilitar a gestão do couto alcobacense e o escoamento de produtos
excedentes que contribuiriam para a sua autonomia e consequente crescimento
económico da Ordem.
Será também credível pensar que a realização de obras tão complexas não poderá
pôr de parte os conhecimentos assimilados na leitura de obras relacionadas com as
disciplinas do Quadrívio, caso da Aritmética e da Geometria.
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Contudo muito do conhecimento adquirido à época advinha da
transmissão oral e que resultava do saber prático que era ministrado nos locais de estaleiro onde as construções eram realizadas
com a questão de “poderem flexibilizar ou suscitar ajustamentos
aos costumes e às possibilidades autóctones próprios dos diferentes lugares de fundação” (Jorge 2018, 35).
Para se puder compreender a orgânica deste complexo monástico importa referir que a sua macroestrutura tinha como unidade
principal o Couto, que beneficiava de privilégios judiciais concedidos por autorização régia.
Inserido no Couto Alcobacense encontravam-se as granjas, propriedades rústicas que estabeleciam a organização das unidades Fig.2
Estrutura-Base do Couto Monástico Alcobacense
de produção e cujo modelo administrativo era hierarquizado à
imagem da relação entre os Mosteiros e a casa-mãe de Císter (Gusmão 1948, 141).
Irão funcionar como escolas-modelo onde aí será dada formação aos camponeses,
disponibilizadas as sementes e as alfaias agrícolas e implantados “modernos campos ou jardins de aclimação” (Cordeiro 2013, 61-63). Foram nestes espaços que
se desenvolveram estudos agrícolas no âmbito da experimentação e selecção de
sementes vindas de inúmeras granjas de mosteiros cistercienses por toda a Europa
(Natividade 1944, 16), nomeadamente a divulgação dos pomares de laranjas, baptizados de Jardins e onde se implementavam os sistemas de regadio e o desenvolvimento da engenharia hidráulica (Coelho 2012, 107-108).
De todo o território pertencente aos antigos Coutos de Alcobaça, o troço fluvial desde a Ponte D. Elias até à foz do Alcoa é o que mais transformações sofreu ao longo do
tempo, quer por factores naturais, quer por acção antrópica. Contudo, até à chegada
dos Monges Brancos no séc. XII, são as causas naturais que transformam radicalmente este território. O que actualmente é uma ampla planície agrícola foi, outrora,
ocupada pela Lagoa da Pederneira. O território que mais transformações sofreu no
Couto de Alcobaça, quer a nível natural, quer a nível antrópico foi a Lagoa da Pederneira, antigo “braço de mar reentrante que ocupava a extensa baixa do vale, formando um estuário lagunar.” (Cordeiro 2015, 33) e ao redor da qual, por factores
relacionados com os solos de grande qualidade agrícola se vieram a implantar uma
parte importante das granjas cistercienses: Granja do Valado de Frades, Granja das
Colmeias, na Fervença, a Granja da Maiorga (Quinta do Outeiro), Granja do Bárrio,
a Granja da Cela (Quinta da Cela Velha, localizando-se as mesmas preferencialmente nos pontos mais elevados do território (Natividade 1944, 9-10).
Resultante de uma das linhas de água do sistema hidrológico alcobacense, a Ribeira do Mogo, nasce o maior e mais importante curso de água desta região, o Rio
Alcoa com a sua nascente localizada na localidade de Chiqueda e com a localização
da Mãe d’Água a poucas centenas de metros deste local, factor muito relevante na
ponderação e decisão por parte dos monges de Císter para a escolha deste local
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para o início do processo de implantação do complexo monástico, o que os levou
a construir uma conduta que por desnível conduzia a água potável desta nascente
até ao Mosteiro.
O Rio Alcoa percorre desde a nascente até à vila de Alcobaça uma distância de 7
Km indo ao longo do seu percurso alimentando canais de rega e moinhos. Logo
que entrava na vila no local onde se localizava a antiga Cerca do Mosteiro o rio era
espartilhado sendo depois conduzido por levadas e de acordo com as funções que a
água iria desempenhar dentro do mosteiro. Já o Rio Baça, afluente do Alcoa e que
nasce na localidade do Vimeiro é de caudal muito reduzido e funciona particularmente como um meio de evacuação do sistema hidráulico do Mosteiro.
A cerca monástica, espaço que abraçava o mosteiro com muros de clausura construídos em alvenaria, adobe ou taipa, marcava uma separação entre “o interior e o
exterior do Mosteiro, entre a Religião e o Mundo, entre o barulho e o silencio” (Coelho 2010) , seria a primeira a ser construída com o objectivo de garantir a segurança
e privacidade do lugar e funcionava como elemento de articulação entre as áreas de
ornamento e as áreas produtivas (Terroso 2015, 54). É um espaço onde o jardim, o
pomar e a horta percorrem os caminhos do silêncio e “se estendem até ao limite, aos
ruídos de fronteira, até à beira do horizonte do mundo” (Coelho 2012, 22).
Na Cerca definida pelos seus muros que delimitavam o desejado paraíso, a água
marcava presença no chamado jardim de Jericó ou “jardim pequeno” simbolizando
a vida e fertilidade. No Horto de Recreio eram plantadas as flores que iriam adornar
os altares da igreja e das capelas e a Horta e o Pomar funcionavam como espaços de
produção com o intuito de permitir a tão desejada autonomia do mosteiro.
A cerca funciona assim como um cenário ideal para o recolhimento e a contemplação, estimulada pela presença de aromas, geralmente localizados no Horto de
Recreio e onde a construção de capelas iria materializar a oração e a meditação
(Baianca 2014, 30-31).
O rio desempenha ao início a função de cerca e posteriormente a mesma materializa-se na pedra que faz os muros. Irão existir em Alcobaça no século XIV duas
cercas, uma interior e outra exterior, a fim de garantir a clausura de quem lá se encontrava e não permitir a entrada do profano (Coelho 2012, 60-61). Do lado poente
com o Rio Baça e do lado sul com a levada, desempenhariam estes cursos de água
funções de defesa e clausura.
É de salientar que o concelho de Alcobaça é atravessado a nível hidrológico por
uma complexa rede de linhas de água, rios e ribeiros que finalizam o seu percurso
na costa atlântica sendo que os dois rios principais nesta região e que irão moldar
o Couto Alcobacense são o Alcoa e o Baça.
Fig.3
O Percurso do Rio da Nascente à Foz
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O Alcoa deve a sua génese a várias fontes que se vão adaptar aos vales estreitos e
profundos desta região enquanto que o Baça, de dimensão mais modesta corre em
direcção oposta mas indo depois ambos convergir na vila para depois juntos se unirem até ao vale de Fervença, local que viria a concentrar um número significativo
de engenhos hidráulicos (Cordeiro 2015, 65), levando posteriormente as sua águas
a irrigar os Campos de Valado e indo desaguar no areal hoje situado entre a Nazaré
e São Gião (Tomé 2016, 34).

Implantação do Mosteiro
A disponibilidade das terras permitia agora tomar as acções necessárias para a
construção do novo mosteiro para acomodar a comunidade dos monges que viria
habitar este lugar.
Em primeiro lugar uma comissão de monges muito experientes deslocava-se ao local
para perceber o território onde seria implantado para posteriormente a doação ser
aprovada pelo Capítulo Geral da Ordem e após a deliberação positiva definia-se a localização da implantação do conjunto monástico bem como o seu programa funcional.
Apesar das normas serem definidas pela casa-mãe de Císter21 percebe-se que a fixação do Mosteiro de Alcobaça tinha alguma autonomia. E o motivo que leva a este
juízo está relacionado com o não cumprimento de uma das principais regras impostas pela casa-mãe e que era a primazia pelo isolamento e o consequente afastamento
da população local. Em Alcobaça esta regra não é seguida pois quando os monges se
estabelecem no local, o vale já contaria com a presença humana e com espaços edificados com algum significado como seria o caso do castelo (Cordeiro 2015, 51-53).

A escolha do lugar
Ao realizarem o planeamento e a escolha do lugar para implantarem o conjunto
monástico, os monges tinham como uma das principais premissas a incorporação das infra-estruturas hídricas bem como a orientação solar, esta reflectida por
exemplo na localização das áreas residenciais viradas a Sul para tirar partido da
melhor luminosidade natural bem como da protecção dos ventos. Na concepção de
um mosteiro seriam considerados dois sistemas hidráulicos independentes, sendo
um destinado ao aprovisionamento de águas limpas e o outro para a condução de
águas usadas, este utilizada para a irrigação de terrenos, o funcionamento das retretes e para o accionamento de moinhos (Jorge 2018, 37).
No caso de Alcobaça o abastecimento ao mosteiro era realizado através de um sistema de conduta de água corrente subterrânea que se prolongava por 3500m, a partir
de Chiqueda de Cima enquanto que o fornecimento aquífero de maior volume (irrigações) era garantido pela levada que partia do rio Alcoa.
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A regra de Císter impunha a
construção do Mosteiro em local
isolado, com disponibilidade de solos
férteis, abundância de água, corrente
e salubre, e de pedra e madeira para
a construção do monumento.

Uma das grandes preocupações dos monges para permitir a acção de regadio foi
através de uma rede de valas e enguieiros, principalmente nas culturas de milho
e arroz tentando-se para isso controlar as correntes através da alteração dos leitos
fluviais e protegendo-se os campos mais férteis, nomeadamente da granja do Valado recorrendo a portas de maré22 que regulavam as descargas e impediam os fluxos
de água salina de entrarem.
A utilização de açudes, replicados numa maior proporção dos utilizados pelos moleiros e que funcionavam como viveiros de peixe vão permitir a retenção de maiores
volumes de água e a quantidade de moinhos que vão acompanhando o percurso da
levada permitem aumentar a produção de farinhas.
Todo esta quantidade de água necessitava ser armazenada em locais que permitissem posteriormente a sua distribuição e isso era conseguido através de diversos
sistemas de retenção. Os fenómenos naturais criaram o primeiro sistema a partir
da existência de lagoas criadas por fenômenos naturais resultantes do desabamento de abóbadas de cavernas subterrâneas e consequente obstrução dos mesmos,
permitindo o seu uso por parte da população local (Natividade, 1922) dando como
exemplo a existência na Quinta da Granja da lagoa Ereira e do denominado Barreirão bem como a Lagoa Ruiva, em Ataíja de Cima, ou a Lagoa Cova, em Ataíja
de Baixo. Refira-se que no presente quase todas elas foram convertidas em áreas
agrícolas. Contudo a retenção de águas que permitiam o seu uso durante os meses
mais quentes do Verão eram as pias das suas ainda hoje se podem observar na antiga Quinta de Vale de Ventos. A Pia da Serra que servia como bebedouro do gado da
serra dos Candeeiros e para a irrigação dos pomares de limas e de laranjeiras doces
(Maduro et al. 2015, 48) tinha cerca de 15,00 m x 9,00 m e uma altura máxima
aproximada de 3,00 m, construída em blocos de calcário e coberta por abóbada de
berço têm como particularidade mais interessante o sistema de recolhas de águas na
referida cobertura e no pátio que a acompanha a existência de regos escavados na
superfície da rocha que permite que as águas pluviais sejam conduzidas para o interior desta cisterna. Outro importante conjunto de tanques para a retenção de águas
pluviais encontrava-se na quinta do Vale dos Ventos na sua configuração em planta
quadrada com 20m de lado e com uma capacidade de armazenamento de 3000m3.
Paralelamente a estas grandes construções de engenharia outros elementos de pequena escala desempenhavam funções discretas, porém relevantes. Era o caso das
pias, que permitiam o armazenamento das águas pluviais sendo disso exemplo a pia
do Olival, mandada construir no terceiro quartel do século XVIII pelo geral Luíz Pereira (Ribeiro 1908, 154) e que teria funcionado para a irrigação dos extensos olivais
que existiam na zona bem como de hortas ou pomares (Souza. 1929) ou os piões,
depósitos que a erosão escavou no leito calcário, com uma capacidade que ia de
meio decilitro a mais de vinte litros e que permitia aos pastores saciarem a sua sede.
Geralmente, existiam diferenças altimétricas entre as estruturas hidráulicas internas do mosteiro e a linha de água que alimentava essas mesmas áreas, factor que
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B.N.P., códice 1490, fl. 54

obrigava à construção de um açude a montante e numa cota superior, composto por um sistema de valas.
Uma dessas valas era conduzida a céu aberto na denominada levada e onde o fluxo era controlado por meio de comportas, exemplo que ainda hoje pode ser observado no Claustro do Cardeal,
existindo ainda um sistema de ladrões ou entornadoiros que permitem escoar o excesso de água par ao rio e criando ainda a partir da levada derivações que irão permitir o regadio de culturas
(Maduro 2007, 304-305).

Fig.4
Sistema de Comportas e Levada no Claustro do Cardeal

A levada adquiriu nos mosteiros uma presença fundamental pois o seu bom funcionamento e constância do seu caudal garantia o bom desempenho dos moinhos
e das forjas, a depuração das águas sujas das privadas, a existência dos viveiros
de peixe, a recepção das águas pluviais e usadas e com enorme relevo no funcionamento eficiente da distribuição para a irrigação agrícola (Jorge et al. 2018, 50).
Posteriormente, dentro do mosteiro a água que era conduzida pelo aqueduto que
chegando sob pressão fluía ascensionalmente por um tubo que se prolongava até à
taça superior do chafariz sendo depois o excedente remetido por queda gravitacional através das taças que se sobrepõem e escoando através de descarregadores de
superfície até ao colector das necessárias (Jorge et al. 2018, 46).
A água potável era conduzida desde a nascente até ao terminal de descarga do mosteiro por efeito da gravidade e o traçado adutor era, sempre que possível, alinhado
em linha recta e acompanha as curvas de nível de modo a que o seu percurso descendente seja equilibrado e pouco inclinado para que não existam velocidades de fluxo
que venham a degradar as condutas e a ser prejudiciais ao seu bom funcionamento.
Quando a topografia era tendencialmente plana os canais ficavam no subsolo ou
colocados à superfície e quando existia uma subia era cavada uma vala em trincheira ou túnel, mantendo a circulação gravitacional e evitando assim a construção
onerosa e demorada de um aqueduto em túnel.
Contudo a construção em aqueduto assentes sobre muros ou arcadas era necessária quando era imperativo a transposição de rios ou outros elementos naturais
mais acentuados.
Em casos extremos onde a inclinação é muito acentuada ou está em socalcos é
construído um aqueduto em cascata ou escada e que têm ligação a poços de ressalto
que permitem dissipar a energia de fluxo e a decantação da água.
Do programa de todo o complexo monástico e tendo a água como sua essência os
jardins ganham protagonismo, quer pelo seu significado metafórico quer como lugar terapêutico que permitia o encontro de equilíbrios dos monges branco. Nomeadamente a partir da Idade Média (Terroso 2015, 30) os jardins começam a delinear
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no seu desenho espaços rodeados por muros, os Hortus
Conclusus e aí são semeadas as plantas de ornamentação
para os altares, as aromáticas e as plantas medicinais.
Tendo os jardins monásticos duas tipologias distintas, o
claustro por um lado e a cerca monástica por outro, ambos
tinham no seu programa a existência da água como elemento central. No claustro a planta quadripartida, referência bíblica aos quatro rios do Paraíso, definia na sua intercepção
a centralidade marcada por uma fonte ou poço (Azambuja. Fig.5
2009. 52) e a água que continha era por si mesma simboli- O Jardim do Claustro D.Dinis
camente conotada à purificação cristã no acto do baptismo.
Já no jardim de cerca, que era o local de eleição para as caminhadas de introspeção
dos monges e local de terapêutica (Macdougall 1986, 44), onde imperava a diversidade nas árvores de fruto, se criavam bosques e se plantavam plantas medicinais
(fruto da proximidade da enfermaria monástica) a água assumia uma presença de
índole práctica, contornando através de canais a céu aberto e num percurso mais
sinuoso os espaços, com menos protagonismo do que no claustro e onde garantia o
bom trato do que era cultivado.
As hortas monásticas, que coabitavam lado a lado com os jardins também dependiam da presença constante de água era notória por exemplo nas hortas e as árvores de fruto estavam sempre adoçadas às hortas porque beneficiavam da rega de
outras culturas. “Na horta trabalha-se sempre, de dia e de noite: cavar, sachar,
mondar, estrumar, guiar as águas…” (Ribeiro 2011, 83). Apareciam por essa mesma razão na sua proximidade, regra geral, uma fonte de água, podendo ser uma
nora, bastante utilizada pelos muçulmanos, um açude ou uma regueira. Esclareça-se que neste sistema de distribuição hidráulico, os canais secundários eram feitos
pelos próprios agricultores que eram ainda responsáveis pela sua limpeza sendo as
linhas principais, orientadas directamente dos rios, realizadas por pessoas especializadas, denominadas de “aberteiros”.
Giuseppe Gorani, escritor e diplomata italiano que esteve em Portugal ao serviço
do Marquês de Pombal entre os anos de 1765 e 1767, ao visitar Alcobaça descreveu
com algum requinte e pormenor o Jardim do Obelisco dizendo que o mesmo era
um “magnífico jardim, fornecido de toda a espécie de frutos, cercado de vinhas,
oliveiras, pequenos bosques de figueiras, limoeiros e laranjeiras. Neste jardim,
de espaço a espaço, existiam belos caramanchéis guarnecidos de bancos. A meio
existia um belíssimo largo oval, de 130 pés de diâmetro, com um obelisco ao centro. Na extremidade podiam-se ver ciprestes e teixos, a que a tesoura do jardineiro dera diferentes e engenhosas forma: caçadores, monges em prece, cabeças
com rabicho e outras com cabeleira” (Gorani 1992, 160) relevando assim a água
como protagonista principal na centralidade do jardim e não deixando de ressalvar
a mestria da topiária na arte de jardinar monástica.
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Percebe-se assim que a concepção e concretização do sistema hidráulico em Alcobaça, particularmente na enorme evolução levada a cabo ao longo do século XVIII e
todo o complexo e que também se vai replicar noutros mosteiros, não só em Portugal como pela restante Europa se vai realizando com base num maior conhecimento científico que se irá reflectir numa maior eficiência dos recursos e na melhoria
do seu controlo. A água irá “assim funcionar como o elemento central e como um
dos atributos mais marcantes na paisagem e nos jardins barrocos por toda a Europa, sendo ela que domina e enfatiza toda a encenação barroca” (Correia 2015,
64). Os conceitos e as bases científicas vão-se consolidando, sendo disso exemplo o
conceito de pressão atmosférica com os contributos do matemático e físico italiano
Torricelli (1608-1647), responsável pela concepção do barómetro de mercúrio, as
direções e forças dos jatos de água, o dimensionamento das condutas e o cálculo
dos caudais. É fundamental realçar aqui o contributo que o português Estevão Cabral (1734-1811) teve nesta última vertente (a hidrometria) a nível europeu ao conceber um molinete para medir a velocidade dos escoamentos em rios, em pontos
abaixo da superfície.
O Couto de Alcobaça integra em si mesmo a tradição da hidráulica que nos foi deixada pela cultura romana e árabe onde a gravidade é o mecanismo principal para a
condução da água pelas trajectórias e para os fins que se pretendem, contrariamente à exuberância das técnicas e à inovação na utilização realizada por exemplo por
Le Nôtre. O grande virtuosismo em Portugal é a aplicação de inteligentes sistemas
hidráulicos numa muito complexa rede hidrográfica adaptando e aproveitando as
configurações que a paisagem vai oferecendo para conduzir a água aos locais necessários e não tendo de recorrer a artifícios para criar algum efeito que se pretenda.
A água em Alcobaça assim como no resto do nosso país acabará por ser no seu propósito antes de mais uma necessidade complementando-se posteriormente como
um elemento estético.
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O sistema hidráulico do mosteiro de Santa Maria da Vitória
Ana Patrícia Alho
Resumo
Desde sempre que uma das primordiais preocupações do arquitecto ao conceber
o edifício foi conduzir as águas pluviais para o exterior da zona coberta. Assim, ao
longo do tempo foi ensaiando soluções, que durante a Idade Média em Portugal,
assumiram várias tipologias, envolvendo as coberturas, as caleiras de escoamento,
as gárgulas e a continuação do sistema através de contrafortes escalonados e dai
directamente para o solo, onde existe igualmente todo um conjunto de canalizações
que contribuem para o afastamento das águas da estrutura muraria do edifício.
O sistema hidráulico é um subsistema arquitectónico, que pode ser compreendido
atendendo ao seu duplo desenvolvimento: um primeiro que se refere à água potável, ao nível do solo, e outro às águas pluviais. Existe uma articulação entre estes
dois subsistemas, condicionando a organização arquitectónica do mosteiro.
No que respeita ao subsistema hidráulico superior encontrámos três soluções no
complexo monástico: uma primeira referente ao claustro de D. João I, Naves da
igreja e capelas de D. Duarte. A segunda diz respeito às gárgulas que se encontram
viradas para o exterior do edifício e a última encontra-se no claustro de D. Afonso V.
Quanto ao subsistema hidráulico inferior batalhino, este foi cuidadosamente estudado por Virgolino Ferreira Jorge, que o dividiu em quatro fases: Captação, adução, distribuição e evacuação.
Para concluir analisaremos as gárgulas do edifício, visto que por um lado constituem a fase nal do escoamento das águas pluviais ao nível das coberturas, e por
outro assumem um valor decorativo e simbólico, não esquecendo contudo os restauros efectuados ao edifício desde as campanhas oitocentistas levadas a cabo por
Luís da silva Mouzinho de Alburquerque.

Palavras-chave
Hidráulica, Gótico, Arte, Mosteiro da Batalha
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Breve resenha histórica acerca da fundação do mosteiro
de Santa Maria da Vitória
A construção do mosteiro de Santa Maria da Vitória começou depois da batalha
de Aljubarrota23 no ano de 1388, data em que D. João I fez a doação do mosteiro à
Ordem dos Dominicanos24.
O local escolhido para a construção do mosteiro foi a quinta do Pinhal, e esta escolha deveu-se ao facto de o local onde a batalha de Aljubarrota ter-se realizado não
ser o ideal para a edificação do mosteiro, pois as condições topográficas e a escassez
de água não o permitiam. A quinta do Pinhal era o sítio ideal devido, a nos arredores, existir uma grande riqueza em materiais de construção: desde saibros e areias,
às argilas e calcários, provenientes das pedreiras dos Concelhos de Batalha25 e Porto
de Mós. Não faltavam também os recursos minerais, nem tão pouco as florestas ricas em pinheiros e carvalhos, sendo que outro dos aspectos importantes na escolha
do local é o facto de estar perto do rio Lena.
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D. João I encarregou Afonso Domingues de elaborar a planta e dirigir a execução da
obra, realizando-se sete campanhas de obras com elevada importância ao longo de
quase dois séculos, que tiveram à sua frente mestres portugueses e estrangeiros26,
desde Afonso Domingues a João de Arruda entre os anos de 1388 e 1493.

Principais Campanhas de Obras no Mosteiro de Santa Maria da Vitória:
Campanha

Anos

Direcção

Obra

1º

1388-1402

Afonso Domingues

Igreja, Sacrista, espaços e edifícios
referentes à vida conventual - claustro,
casa do Capítulo, dormitório, refeitório,
cozinha, oficinas e anexos

2º

1402-1438

Mestre Huguet

Obras da capela do Fundador, capelas de
D. Duarte

3º

1438-1448

Martim Vasques

4º

1448-1477

Fernão de Évora

5º

3 Anos (1477-1480)

Mateus Fernandes

6º

5 Anos (1480-1485)

João Rodrigues

7º

8 Anos (1485-1493)

João de Arruda

Quadro n.º 1 – Principais campanhas de obras e seus mestres no Mosteiro de Santa Maria da Vitória
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O sistema hidráulico superior no mosteiro de Santa Maria da Vitória
Encontrámos três soluções referente ao subsistema hidráulico superior, sendo que
a primeira encontra-se nas naves da igreja, nas capelas de D. Duarte e na capela
do Fundador, consiste no envio das águas dos telhados para um primeiro nível de
gárgulas, que depositam as águas numas taças que vão guiar as mesmas para os
arcobotantes (rasgados por calhas) e finalmente são conduzidas para um segundo
nível de gárgulas que as lançam para fora do edifício, ou para um segundo terraço,
de onde será posteriormente enviado para um ultimo nível de gárgulas e daí para o
exterior. Há que ter em conta o facto de existirem dois tipos de taças: um primeiro
que diz respeito às taças que se encontram nas naves da igreja, que são taças quadradas (mais antigas) e um segundo que dizem respeito às taças que se encontram
nas capelas de D. Duarte, estas são redondas com carrancas que as circundam. Neste caso concluímos que não foi aplicada a melhor técnica, pois estas taças perdem
grande parte da sua função, uma vez que são circundadas por carrancas que deitam
as águas pluviais de forma desordenada para os terraços do edifício, em vez de
seguirem ordeiramente pelo canal do arcobotante. Outro dos pontos importantes
nesta solução é que os arcobotantes das naves da igreja estão rasgados por canais
que conduzem as águas de uma gárgula para outra e nas capelas de D. Duarte não
se verifica a existência das calhas em dois dos quatro arcobotantes.
Quanto à capela do Fundador não existem taças e a calha é tapada por uma tampa
decorada com motivos vegetalistas, o que leva a que a água pluvial não seja distribuída através da boca das gárgulas que compõem este espaço, mas sim do rabo.

Fig. 1
Solução I, capela do Fundador, arcobotantes
sem calha @Patrícia Alho
Fig. 2
Solução I, capela do Fundador,
arcobotante sem calha @Patrícia Alho

Fig. 3
Solução I, capela do Fundador,
arcobotante com calha @Patrícia Alho

Fig. 4
Solução I, Nave Norte, @Patrícia Alho
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A segunda solução está presente no claustro de D. João I e nas gárgulas que se encontram viradas para o exterior do edifício, onde as águas pluviais são conduzidas
dos terraços para as gárgulas e posteriormente para fora do edifício.

Fig. 5
Solução II, exterior do edifício, @Patrícia Alho

Por último a terceira solução é composta pelas águas pluviais que são enviadas dos
telhados para os canais, conduzindo-as para as gárgulas e finalmente para fora do
edifício, esta solução encontra-se no claustro de D. Afonso V.

Fig. 6
Solução III, Claustro de D. Afonso V, @Patrícia Alho

Finalmente as calhas que conduzem as águas pluviais tem vários tamanhos (largura e comprimento) que correspondem ao caudal de água recebida, sendo que
ao contrario das capelas de D. Duarte, onde os calhas são muito estreitas e já se
encontram tapadas com cimento (devido à obra de restauro levada a cabo no século
XIX), todas as outras são bastantes largas de forma a receberem um grande volume
de águas pluviais e distribuírem as mesmas para as gárgulas.
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O subsistema hidráulico inferior no mosteiro
de Santa Maria da Vitória
O exemplo Batalhino foi analisado pelo Professor Virgolino Ferreira Jorge, aquando do Simpósio Internacional “Hidráulica Monástica e Moderna” no ano de 199327,
e uma década depois foi abordado pelo olhar crítico de Alice Alves28.
Virgolino Ferreira Jorge divide o subsistema hidráulico inferior do mosteiro de
Santa Maria da Vitória em quatro fazes:
Captação – O mosteiro é abastecido de água potável a partir das captações efectuadas na aldeia da Jardoeira, acerca de 0,900km a noroeste da vila da Batalha. O
traçado exacto da mina e o sítio das duas mães-d’água são bem conhecidos, ficam
junto ao Casalinho de Santo António, mantendo-se inesgotáveis e sendo de lá que
parte a água para o lavabo do claustro de D. João I. A primeira mãe d’água é um
poço com capacidade de armazenamento subterrâneo de grande volume de água,
enquanto a segunda, está distanciada a 45,00m a jusante, sendo totalmente renovada por uma construção na década de noventa do século XX.
Adução – O traçado da primitiva rede de adução de água potável tinha o comprimento total de 0,650km, desde a nascente até à chegada ao Lavabo do mosteiro.
A água era transportada numa caleira de secção uniforme, por gravidade. Sabe-se
que à frente da igreja conventual, havia um grande chafariz com duas bicas, cuja
água de alimentação era derivada da câmara de visita adjacente29. No segmento
final da rede adutora, imediatamente antes da entrada do mosteiro, a caleira apoiava-se num arco de passagem sobre a pequena levada que aí corria, ao longo da
frontaria do monumento. A canalização finalizava no lavatório do claustro de D.
João I, onde era repartida a água para a cozinha e para outras necessidades da
comunidade religiosa.

Fig. 7
Claustro de D. João I, Lavatório @Patrícia Alho
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Distribuição – No interior do mosteiro a água potável era repartida a partir do lavatório do claustro de D.
João I, face às investigações arquitectónicas, parece ser
improvável que os celeiros e a adega fossem abastecidos
com água corrente. No centro do claustro, há um poço
com grande capacidade de retenção de água, que terá
servido, certamente, para o aprovisionamento inicial do
mosteiro, até à conclusão do sistema hidráulico e para
a irrigação do jardim adjacente. Nos períodos de maior
escassez hídrica, constitui uma reserva de emergência e
um recurso para a comunidade religiosa.
Fig. 8
Claustro de D. João I, Cisterna, @Patrícia Alho

Evacuação – Para a descarga das águas usadas, pluviais e das imundices provenientes das latrinas, exigia-se um caudal de água abundante, capaz de garantir com
eficiência a sua passagem livre e sem obstruções. Para o efeito, desviou-se uma Levada da ribeira da Calvaria, através da construção de um açude, a sul do mosteiro.
Esta vala colectora, parcialmente subterrânea, onde afluíam as canalizações secundárias dos esgotos do mosteiro, corre defronte do alçado principal do monumento,
inflecte sob a cozinha, contorna o dormitório primitivo (Adega dos Frades) e passa
debaixo do antigo bloco das latrinas, indo descarregar os afluentes, a céu aberto, no
rio Lena. As latrinas dos frades eram um compartimento longo, amplo e discreto,
implantado na extremidade nordeste do antigo dormitório, com o qual comunicavam através de um corredor de ventilação.

Fig. 9
Claustro de D. Afonso V, Poço, @Patrícia Alho

Fig. 10
Planta da distribuição hidráulica no Mosteiro de Santa
Maria da Vitória, Virgolino Ferreira Jorge, 1996
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Os olhares sobre o Real Palácio de Mafra
Ana Patrícia Alho
Pedro Machado
Resumo
O Real Edifício de Mafra e a sua Tapada constituem dois elementos patrimoniais
de relevo na história do uso da água em edifícios e propriedades reais tanto a nível nacional, como internacional. Ao longo dos tempos muitos foram os viajantes,
artistas, poetas e autores que descreveram o Real Edifício de Mafra, relatando-o
durante as suas viagens, ensaios ou utilizando-se desta grandiosa construção como
elemento acutilante da literatura. É nosso objectivo neste texto analisar alguns destes trabalhos, focando-nos no pormenor da água e na forma como este elemento é
descrito por um conjunto de autores selecionados por nós.
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Análise de textos e gravuras referentes ao Real Edifício de Mafra
Entre 1815 e 1817 HENRI L’EVEQUE publicou entre outras uma
gravura do Convento de Mafra onde identificamos uma ribeira e
uma pequena ponte, mostrando-nos a existência de água muito
perto do Real Edifício, local onde desaguavam as águas sujas provenientes do Palácio-Convento de Mafra.
Tendo sido o Real Edifício de Mafra tema para várias narrativas
de viagem, destacamos inicialmente Dalrymple30 que no ano de
1774 afirma que: “Há vários locais onde se pode passear, entre os
quais um telhado plano sobre todo o edifício que constitui um terraço agradável e vários pátios interiores com pórticos bonitos;
nas traseiras há um jardim bastante grande”.

Fig. 1
Gravura de Henri L’Eveque entre 1815 e 181731

Também uma pintura de autor desconhecido representa na fachada Sul do edifício um poço, actualmente desaparecido, mas com
grande importância para o nosso tema de estudo, mostrando-nos
uma vez mais, que a escassez de água não era problema para o
Real Edifício de Mafra na época Moderna. Podemos ver retratado
uma senhora a lavar a roupa, o que nos leva a concluir não só a
abundância do leito como também o facto de se tratar de água
limpa. Esta imagem remete-nos também para a questão da toponímia, pois actualmente existe nesta zona, a rua do Canal e a travessa do Canal, o que vai de encontro com a pintura conhecida.
Tanto GOMM (1800-1813) como NEALE (1808) e COCKBURN
(1811), são da opinião que a aldeia de Mafra tem um aspecto pobre, miserável e sujo33.

Fig. 2
Pintura do Convento de Mafra antes de 1755, autor desconhecido32

ORMSBY34 (1808), relata-nos mais uma vez a sua opinião favorável sobre os terraços de Mafra afirmando que: “No cimo do edifício, todo em abóbada, há uma
plataforma de lajes por onde se pode passear e de onde se tem uma vista deslumbrante sobre toda a região”. Quanto aos jardins e à tapada não é tão eloquente
afirmando que: “Da parte de trás estão os jardins, ultimamente muito mal tratados mas que, antigamente, tinham uma boa colecção de plantas exóticas da Ásia,
África e América. Para além disso, a nordeste há uma grande coutada do Rei com
uma muralha a toda a volta”.
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COCKBURN35 (1811) descreve a cozinha e o refeitório tecendo-lhos enormes elogios: “é um espaço magnífico, com todas as comodidades, onde podem trabalhar à
vontade pelo menos trinta cozinheiros.” Próximo dela está o melhor refeitório que
o autor jamais vira... “Trata-se de um salão esplêndido, com quatro filas de mesas
de mogno de execução excelente, cada uma com capacidade para oito pessoas.
Este longo salão é abobadado e tem, em anexo, uma grande ante- sala com quatro
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fontes, onde os monges se lavam após a refeição”. Mais uma vez também para este
autor os terraços e as suas “vistas” são deslumbrantes afirmando que: “Do cimo da
Igreja, há uma bela vista do Convento, bem como de toda a região circundante. O
telhado é curioso, pois é todo lajeado e tem parapeitos de modo a formar um local
de passeio. Como se pode imaginar, a vista dali é extraordinária”.
O autor vai seguindo com considerações sobre o Palácio e o seu estado de absoluto
abandono tal como os jardins: “Anexo ao edifício há um jardim e, a uma milha de
distância, um outro jardim, ambos quase completamente cobertos de laranjeiras e
ambos numa desordem total, invadidos por plantas selvagens e ervas daninhas”.
COOPER36 (1838-1839) começa por citar Letters and Journals of Lord Byron,
onde lera que perto de Sintra se encontra o Palácio de Mafra, que é glória de Portugal, tal como o seria de qualquer outro país, embora apenas do ponto de vista
de uma grandiosidade isenta de elegância, descrevendo o Convento como a parte
mais interessante do conjunto: “É um edifício quadrangular com um belo jardim
interior e uma fonte imponente ao centro, na qual os monges se refrescam após as
refeições. As celas são confortáveis. Há uma zona octogonal com fontes, tanques e
toalhões, onde os monges lavam a cara e as mãos após a refeição...”. Refere também as duas cozinhas, ambas enormes, cada uma com um forno suficientemente
grande para assar meia dúzia de bois, bem como grandes placas de mármore para
uso dos cozinheiros e prensas para fruta. Prossegue para o telhado, que forma uma
extensa zona de passeio e oferece uma vista extraordinária.
O Marquês de LONDONDERRY37 comenta no ano de 1839 o estado pecaminoso
e descuidado que o Convento aparenta afirmando que: “O Convento está agora
desfeito e as centenas de quartos desabitados. O telhado da esplêndida Igreja de
mármore já está a abater e dentro de poucos anos não passará de uma ruína”. A
Marquesa de LONDONDERRY (1839) ouvira falar deste enorme e maciço edifício
de mármore, construído por D. João V, que dá pelo nome de o Escorial de Portugal,
remetendo-nos obviamente ao edifício espanhol tão conhecido e reconhecido por
todos. Afirma ainda que “os telhados parecem-se mais com terraços do que com
telhados normais pois pode-se passear por eles: são planos, revestidos de azulejos
e têm degraus e balaustradas”. Esta descrição é bastante interessante pois não
temos registos da existência actual de azulejos nos terraços de Mafra, levando-nos
a questionar a sua possível existência no século XIX.
BAXTER38 (1850) faz um relato totalmente desolador afirmando que a chuva entra a
jorros pelas janelas partidas dos espaçosos pátios, mais uma vez esta é uma descrição que ainda nos dias de hoje podemos comprovar em especial na zona Conventual.
Para STUART-WORTLEY (1851)39, o modelo arquitectónico de Mafra é o Escorial,
terraços de nobres dimensões, afirmando que: “Em conjunto, estes Palácios têm
espaço suficiente para acolher todas as Cortes da Europa. As únicas zonas abertas são os nove pátios interiores, um dos quais é enorme, sendo dois bastante
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mais pequenos e seis de tamanho considerável. O telhado de todo o edifício é um
grandioso terraço a grande altura”.
Quanto ao convento descreve-o como: “um quadrângulo com um claustro aberto
no interior, o qual foi transformado num encantador jardim, de muito bom gosto, com uma graciosa fonte ao centro e um grande tanque. Segue-se o lavatório,
equipado com fontes e bacias de mármore. Após atravessar mais uma bela sala,
chega-se ao refeitório, um espaço de belas proporções”.
Descreve-nos o jardim do Cerco com pormenores de grande relevância para a hidráulica afirmando que: “Anexa ao Convento existe uma área fechada onde há
uma fonte da mais pura água, bem como um tanque grande, arbustos encantadores, zonas de árvores de fruto e caminhos à sombra ladeados de sebes cortadas.
Há ainda dois lagos decorativos artificiais, contíguos à cozinha, que talvez façam
mesmo parte do jardim de serviço, no qual cresce tudo o que se poderia desejar”.
Thomas Pitt40 nas suas observações da viagem a Portugal e Espanha no ano de
1760, também se refere a Mafra descrevendo o refeitório e a sala dos lavabos do
seguinte modo: “A entrada para o Refeitório faz-se por um grande octógno de 20
palmos de diâmetro, com 4 grandes bacias de mármore em forma de concha com
torneiras de bronze. É uma bela sala, chamada lavatório... refeitório que tem 218
palmos por 42, com um grande tecto alto com arcos...”.

Considerações Finais
Tendo em conta a análise dos autores escolhidos e mencionados no texto, podemos
concluir que o Real Edifício de Mafra teve alguma dificuldade em ser apreciado e
considerado pelos autores, aristocratas e viajantes do século XVIII, quer se trate de
nacionais ou estrangeiros, quase unanimemente consideram esta construção exagerada e sem qualidade.
No que respeita à água, podemos observar através das gravuras existentes e dos
relatos escritos que este elemento não era um problema para a subsistência da comunidade religiosa, palaciana e civil, pois para além de encontrarmos registos de ribeiras, lavadeiras e poços, sabemos que a mesma provinha da Tapada Real de Mafra
em abundância. Finalmente, no que diz respeito ao estado de conservação do majestoso edifício, podemos concluir através de algumas descrições dos autores que este
se encontrava em muito mau estado e cuidado na segunda metade do século XIX.

37

40 NETO, Maria João Baptista,
Thomas Pitt. Observações de uma
viagem a Portugal e Espanha
(1760), IPPAR, 2006

Bibliografia
Olhares de Europeus e Norte-Americanos em viagem por Portugal. Fontes para
estudos de Arte e Património (ca. 1750-1850), Volume I, Tomo I, Porto 2009
NETO, Maria João Baptista, Thomas Pitt. Observações de uma viagem a
Portugal e Espanha (1760), IPPAR, 2006
https://pt.wikipedia.org/wiki/Palácio_Nacional_de_Mafra, acedido em 08 de
Junho de 2019.
Site da BNP: e-729-a_0001_1_p24-C-R0150.jpg, acedido em 20 de Agosto de 2019.

38

Uma abordagem sobre a arqueologia da
paisagem – Case study, Mafra: a paisagem
fluvial nas dimensões da exploração,
comunicação e ocupação
Vanda Luciano41
Resumo
As paisagens são indissociáveis da análise de ocupação do espaço e da escolha humana para a implantação dos mesmos e a existência de água é desde sempre o principal factor para o desenvolvimento de uma comunidade. Há por isso uma ligação
intemporal do Homem à água, não somente por ser um elemento essencial para a
sobrevivência humana, mas também como elemento potenciador de relações variadas: de cariz religioso, económico, estético, ligado ao lazer e indissociável da
vida quotidiana. Por tudo isto, não podemos passar sem analisar a região de Mafra,
cruzada por diversos cursos de água, subsidiários do estuário do Tejo e por ribeiras,
com complexas embocaduras, mais amplas e em grande número.

Resumen
Los paisajes son indisociables del análisis de la ocupación del espacio y de la elección humana para la implantación de los mismos. La forma en que el hombre se
relaciona con la naturaleza y la elección de los espacios no se hace al azar: el agua
ha tenido siempre un papel primordial, por ser un elemento esencial para la supervivencia humana y no sólo como fuente de agua fresca para saciar nuestra sed. No
obstante, no podemos pasar sin analizar esta zona, cruzada por diversos cursos de
agua, subsidiarios del estuario del Tajo y por arroyos, con complejas embocaduras
más amplias y en gran número. La existencia de agua es desde siempre el principal
factor para el desarrollo de una comunidad. Hay ciertamente una conexión intemporal del hombre con el agua, y su importancia se revela desde luego como elemento potenciador de relaciones diversas: de carácter religioso, económico, estético,
ligado al ocio e indisociable de la vida cotidiana.
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A Água como elemento fundamental para a fixação de povoações
“I do not know much about gods; but I think that the river Is a strong brown god—
sullen, untamed and intractable, Patient to some degree, at first recognised as a
frontier; Useful, untrustworthy, as a conveyor of commerce; Then only a problem
confronting the builder of bridges. The problem once solved, the brown god is
almost forgotten the dwellers in cities—ever, however, implacable. Keeping his
seasons and rages, destroyer, reminder of what men choose to forget. Unhonoured,
unappropriated worshippers of the machine, but waiting, watching and waiting.”
T.S. Elliot, The Dry Salvages, Nº3 de Four Quartets42
As paisagens são indissociáveis da análise de ocupação do espaço e da escolha humana para a implantação dos mesmos. A forma como o homem se relaciona com a
natureza e a escolha dos espaços não é feita ao acaso: a água teve sempre um papel
primacial, por ser um elemento essencial para a sobrevivência humana e desde
sempre o principal factor para o desenvolvimento de uma comunidade. Há por isso
uma ligação intemporal do Homem à água, desde logo como elemento potenciador
de relações variadas: de cariz religioso, económico, estético, ligado ao lazer e indissociável da vida quotidiana. Logo a partir do alvor da Humanidade, no Paleolítico,
um curso de água constitui de imediato um ponto de atracção para onde convergem
os animais selvagens, proporcionando aquele momento de quietude em que facilmente são caçados e mortos, para fornecer uma refeição ao grupo. No Neolítico, é
nas margens dos cursos de água que se estabelecem as comunidades, pois a água
é um recurso importante para a agricultura. Por essa mesma razão é que se invoca
o Crescente Fértil como uma das áreas geográficas mais favoráveis para o aparecimento da Agricultura, zona de aluviões e fortemente arborizada, potenciadora de
vida selvagem e vasta fauna, bem como de abundantes recursos de água doce indicadores para a constituição de uma boa base para alimentar as comunidades que se
vêm a sedentarizar (CAUVIN, 1997: 29). A vinda dos Fenícios do Próximo Oriente,
que depois de estabelecidos no actual Sul de Espanha, contornaram toda a nossa
costa, subiram o rio Tejo e fundaram a sua primeira colónia no Ocidente Peninsular no que hoje é Santarém (ARRUDA, 2002), muito certamente não terão sido
ao acaso, mas sim como parte de uma estratégia de fixação neste território, tendo
como grande atractivo o próprio rio Tejo, verdadeira “auto-estrada” do seu tempo
para o contacto com as regiões do hinterland e os seus recursos. Depois destes,
outros povos escolhem os seus sítios atendendo à proximidade deste riquíssimo
recurso, pelas mesmas razões. Durante o período Romano esta tendência é uma
das constantes para a fixação das propriedades de exploração agrícola, como villae,
mas também está na origem de grandes civitates.
As dinâmicas de povoamento estão assim, em grande parte, ligadas à paisagem,
na escolha dos locais quer pelas condições naturais que oferecem, quer pela proximidade de recursos capazes de fixar comunidades. Os rios e seus afluentes são por
isso, ao longo dos tempos, vias comunicantes e a partir daí estabelecem-se rotas
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seguidas por populações nómadas e os que se sedentarizaram escolhem também a
sua proximidade. São os rios e outros cursos de água menores verdadeiras “estradas” que permitem trocas entre populações distantes entre si. Os cursos de água
doce vão sendo dinamizados de acordo com o desenvolvimento de cada comunidade, com as suas necessidades e atendendo que este é um bem precioso tende a ser
preservado. É com base nesta dinâmica que o homem garante a sua sustentabilidade, pescando e regando as suas hortas, explorando este recurso sem, no entanto, o
destruir. No entanto, as evidências arqueológicas dessas comunidades e das suas
estruturas portuárias ou fluviais são muito escassas o que de certa forma dificulta a
análise da importância desta rede de “caminhos” aquáticos.

O caso de Mafra
“…A Terra de um povo já não é um simples dado da natureza, mas uma porção
de espaço afeiçoado pelas gerações, onde se imprimiram, no decurso do tempo,
os cunhos das mais variadas influências. Uma combinação original, fecunda, de
dois elementos: territórios e civilizações…”
Orlando Ribeiro, Introduções Geográficas à História de Portugal:19).
Mafra é uma pequena Vila Portuguesa, Sede de Município com
11 Freguesias, localizada a cerca de 40km da capital: Lisboa e,
face ao que anteriormente já foi referido, não constitui excepção a esta regra, sendo cruzada por diversos cursos de água,
subsidiários do rio Tejo e por ribeiras com complexas embocaduras, mais amplas e em grande número: o Rio Gordo e o Rio
de Couros são os principais cursos hídricos da região de Mafra,
tal como a Ribeira de Cheleiros, a Ribeira do Boco, a Ribeira
do Muchalforro, a Ribeira da Borracheira, o Ribeiro da Atravessada, o Ribeiro do Cuco e o Ribeiro do Sobral,. Além destes
ribeiros existem várias nascentes que poderão ter constituído
locais propícios ao assentamento de comunidades.
A conexão das populações ancestrais da região de Mafra é,
portanto, profunda entre as comunidades e as suas paisagens
que tem “tanto as raízes históricas ou préhistóricas como a
evolução moderna da organização humana das regiões às
quais
os baixos vales servem ou serviam de eixo” (RIBEIRO, LAUTENSACH & DAVEAU 1988). A sua riqueza natural
entre vales profundos, cercada de paisagens marcadas por uma
densidade de fracturas, com diferentes tipos de planaltos, ora
calcários, margas, formações basálticas, alternadas por rochas
duras e mais permeáveis e elásticas, permite-nos perceber a
escolha para a ocupação da região. Verifica-se todavia, que

Fig. 1
Excerto da Carta Hidrogeológica de Portugal
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esta região ainda não se encontra suficientemente estudada, ainda que os trabalhos
arqueológicos realizados ou em curso possam ajudar a compreender o povoamento
desta zona, sendo uma mais-valia a análise do conjunto, para que essas leituras do
relevo, da oro-hidrografia, do coberto vegetal, junto com as evidências arqueológicas possam dar-nos pistas para as dinâmicas das comunidades locais ao longo dos
tempos. Apesar da sua forte ocupação rural, o que constitui um problema, também
o urbanismo e a falta de investigação ligada à falta de projectos de desenvolvimento
rural que incluam a arqueologia, tem levado ao desaparecimento de vestígios que
poderiam ser importantes para a compreensão do espaço, que é hoje Mafra. Esta
visão tem sido partilhada por colegas que consideram que se devia apostar numa
relação de proximidade com o património, incentivando a compreensão dos vestígios que desde muito cedo são referidos nesta zona (SOUSA, 2017:35). Tal como
em outros locais, também aqui os cursos de água de fazem a separação física entre
territórios nomeadamente, a Ribeira de Cheleiros que separa Mafra de Sintra. A
ligação destas zonas e a sua relativa proximidade de Lisboa leva-nos a crer que terá
sido importante na sua relação com a metrópole, até mesmo pelo fornecimento
agrícola, sendo a região um dos mercados abastecedores de Lisboa. Afinal, esta
zona de solos basálticos, com bons recursos hídricos e com propensão para a ocorrência de cheias, tornava os solos aptos e férteis para agricultar. Por outro lado, as
redes viárias a par e passo com as redes fluviais acabavam por potenciar a circulação de produtos e fomentar as relações comerciais. O espaço fluvial faria assim
parte da vivência da comunidade, transversalmente aos vários períodos na história.
Os trabalhos nesta zona têm ocorrido amiúde, sendo que na Base de Dados da Direcção Geral do Património Cultural: “Endovélico” estão registados os seguintes
arqueossítios, na Freguesia de Mafra:

Local

CNS

Tipo de achado
e Período cronológico

Mafra

6628

Achado isolado (medalha)

Mafra

4573

Castelo (Islâmico)

Mafra

24159

Palácio Marqueses de Ponte de Lima (Moderno/
Contemporâneo)

Mafra

3403

Sepulturas (período Romano e Medieval)

Mafra

4575

Silos (período indeterminado)

Fig. 2
Sítios Arqueológicos da Freguesia de Mafra. Fonte: Endovélico

Da simples visualização da “Figura 2”, verifica-se rapidamente que na Freguesia de
Mafra os sítios arqueológicos não são muitos, o que poderá ser resultado da forte
antropização da Vila. Como compreender o povoamento da área, quando faltam os
dados arqueológicos e, aparentemente, os cursos hídricos dentro do espaço da Vila
são inexistentes nos nossos dias? Como compreender a escolha da localização do
próprio Palácio e Convento de Mafra? A dificuldade de nos podermos colocar no
ponto de vista das populações ancestrais é óbvia, ainda que para que haja povoamento se tenha que verificar obrigatoriamente a premissa da existência, a priori,
de condições naturais propícias ao povoamento, entenda-se: água. Na falta desses
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elementos, a toponímia local ou as gravuras e cartografia de época podem-nos dar
algumas pistas quanto os recursos hídricos que levaram à fixação das comunidades
neste território: são os casos da “Rua do Canal”, “Travessa do Canal”, “Travessa do
Poço”, “Rua Alto da fonte de Mafra”, “Rua do Rio Cego”, “Rua da Fonte”, “Rua da
Lagoa”, “Rua do Fontanário” e “Rua da Ribeira”.

Fig. 3
Planta da villa de Mafra por José António de Abreu (setas a azul indicam pontos de água)

Com a profunda antropização do local e à falta de trabalhos arqueológicos, apenas
com a interpretação destes dados poderemos efectuar uma leitura da arqueologia
da paisagem e compreender que também aqui a água, ainda que aparentemente
inexistente, desempenhou e continua a desempenhar um papel essencial para a
ocupação do espaço. Sem outros elementos adicionais de investigação, apenas nestes termos poderemos entender a escolha do local, construção e sustentabilidade
do Palácio/Convento quanto a recursos hídricos, através do uso inteligente da topografia do terreno, aproveitando os desníveis (criando pendentes) para o abastecimento de água ao edifício, até hoje.
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Considerações finais
A Arqueologia é “(…) ela própria uma forma de ocupação do espaço e só ocorre se
está atento. Todos os sítios evidentemente já existiam, mas só se tornam lugares
marcantes quando uma certa forma de “olhar”, burilada por um pensamento “moderno”, patrimonial, acontece”
João Cardoso, Castanheiro do Vento – Um recinto monumental do IIIº e IIº milénio a.C. Problemática do sítio e das suas estruturas à escala regional, p. 25).
O concelho de Mafra é particularmente rural, existindo condições naturais ideais
para a fixação de pessoas, a sua localização terá tido em linha de conta essa proximidade costeira e todos os recursos naturais que a caracterizam. Para além dos
recursos hídricos, Mafra, goza de uma série de condições de “habitabilidade (sol,
ventos dominantes, drenagem), recursos essenciais (água, combustível, material
de construção, terrenos aptos para a agricultura e pastorícia, recursos cinegéticos),
outros recursos (rochas para artefactos de pedra polida, lascada, afeiçoada e metalurgia), defensabilidade, transitabilidade/acessibilidade e a própria dinâmica de
povoamento regional” (SOUSA, 1998: 66). Não podemos, pois, encarar a arqueologia da paisagem sem inevitavelmente entender as motivações que levam à escolha
dos espaços enquadrados na mesma. O processo de instalação das comunidades
nesta zona, ao longo dos séculos é notório, conforme já evidenciado em alguns sítios arqueológicos, bem conhecidos: Penedo do Lexim, Olelas, Cortegaça e mais
recentemente na zona da Quinta da Cerca ou Vila Velha. Também a escolha do local
para assentar o Palácio/Convento foi feita tendo em conta os recursos disponíveis
na zona, modificando profundamente a topografia, criando uma plataforma de assentamento no local que anteriormente era um vale. Essa escolha foi feita devido à
existência de um curso de água apenas perceptível hoje pela toponímia local. Portanto, a água como elemento primacial não só ligado ao consumo humano directo,
mas também ao lazer e à produção agrícola, para além da nuance da criação de um
sistema de despejo águas sujas, torna este edifício um exemplo de sustentabilidade,
ainda no presente.
Em suma, a forma de olharmos a paisagem nunca pode ser dissociada de dois factores: como encaramos a comunidade que ali se instala e a sua escolha do local de
povoamento, que nunca é feita ao acaso. Uma povoação “(…) é um sítio onde se vive
a plenitude da vida. É um local onde se morre e se desenvolvem todos os primeiros
actos de ritualização da morte, é um sítio onde se nasce, onde se desenvolvem as
ritualizações do nascimento…onde as pessoas se sentem em segurança dominando
totalmente o espaço interior face ao exterior mais indisciplinado” (VALERA, 2006:
497). A leitura do espaço não pode, contudo, ser feita somente tendo em conta a dimensão humana, mas também segundo a dimensão temporal (GONÇALVES, 1997:
80). Essa leitura da paisagem, atendendo ao tempo, é lenta e deve ser entendida em
toda a sua dimensão, que se altera quando emergem as sociedades camponesas, a
partir das quais tudo na paisagem muda e nada mais é igual. Para a compreensão
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da dinâmica de povoamento em qualquer local e neste caso particular, em Mafra,
é necessário atentarmos a estas duas dimensões, onde a existência de água terá
sido um dos seus elementos essenciais. Não esqueçamos, porém, que os lugares
são referências na paisagem, produzindo memória colectiva e, de certa forma, conjugando as inter-relações entre os mais diversos actores. A temática da água ligada
ao monumento e à paisagem onde o mesmo se enquadra, deve constituir uma leitura de um todo e não apenas uma parte. Afinal, as relações entre árvores, pedras,
pássaros, rios, animais, encontram-se sob padrões de intencionalidade humana,
revestindo-se de memória colectiva (TILLEY, 1994:23).
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Hospital Real dos Todos-os-Santos: os circuitos da água
e a sua possível interpretação
Ana Patrícia Alho
Resumo
Esta investigação vem na sequência do projecto desenvolvido pela Universidade
de Lisboa e coordenado por Joana Balsa Pinho, intitulado ”Hospitalis” em cooperação com o projecto desenvolvido pela Câmara Municipal de Lisboa intitulado
«Hospital Real de Todos-Os-Santos: a Cidade e a Saúde».
É nosso objectivo neste ensaio fazer a análise dos percursos da água desde a
adução das águas, a distribuição dentro do Hospital Real de Todos-os-Santos até á
evacuação das águas sujas e pluviais.

Palavras-chave
Hidráulica, Medieval, Arte, Hospital
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Resenha histórica da Fundação do Hospital Real de Todos-os-Santos
A história do Hospital Real de Todos-os-Santos inicia-se com o lançamento da primeira pedra por parte de D. João II, no ano de 1492, com uma localização periférica na cidade de Lisboa, transformou-se, durante o plano manuelino, num dos
elementos constituintes da centralidade lisboeta, o Rossio. Sendo um dos mais
prestigiantes edifícios públicos na época, inscreve-se na política de centralização
régia iniciada pelo monarca e prosseguida por D. Manuel, sendo aliás durante o
reinado deste monarca que o fundamental das obras foi desenvolvido e que a primitiva configuração administrativa e burocrática foi edificada. O Edifício possuía
quatro claustros, sabemos que três deles eram compostos por um poço, sendo que
um dos claustros possuía dois poços. O complexo edificado foi recebendo obras de
ampliação ao longo dos séculos, para responder às necessidades que se iam fazendo
notar. Todavia, para além das obras sucessivas promovidas pela Santa Casa da Misericórdia, que desde a segunda metade do Séc. XVI tinha a tutela do Hospital Real
de Todos-os-Santos, ou pela generosidade dos sucessivos monarcas, as catástrofes
regulares e intensas com que ia sendo atingido, transformaram o Hospital Real
num estaleiro de obras quase permanente. Das catástrofes destaquem-se os dois
grandes incêndios, um primeiro no ano de 1601 que destruiu o interior da igreja
e afetou toda a área ocidental, e um segundo e mais devastador, ocorrido no ano
de 1750, que para além da igreja arruinou também várias áreas hospitalares. Estas
catástrofes deram início a vários projectos de remodelação profunda que nunca
vieram a ser postos em prática dado que passados poucos anos deu-se o grande
terramoto de 1755.
O Terramoto de 1755 veio então marcar o fim eminente do Hospital Real de Todos-os-Santos, sendo em 1769, que José Carvalho de Sebastião e Silva acaba por
decidir o desmantelamento do Hospital e os seus serviços foram transferidos para
o actual Hospital de São José.

Fig. 1
Maquete do Hospital Real de Todos os Santos
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O abastecimento de água ao Hospital Real de Todos-os-Santos.
Uma análise a partir dos trabalhos arqueológicos
e da documentação arquivística
O Hospital Real de Todos-os-Santos era composto por uma planta subquadrangular, no meio do qual existia um corpo cruciforme, onde se situavam as principais
enfermarias (São Vicente, São Cosme e Santa Clara), estando na intersecção destas
a capela-mor da monumental igreja.
Todos os doentes admitidos eram observados na “Casa das Águas”, sala onde existia o “banco das águas”, um banco corrido onde se aguardava para se ser atendido.
Entre outras dependências encontravam-se ainda o refeitório, o forno de cozer pão,
a cozinha, a botica, a horta e outros espaços de carácter administrativo, assim como
os aposentos dos funcionários, localizadas na fachada virada para o Rossio e na
parte inferior dos claustros.

Fig. 2
Planta do Hospital Real de Todos-os-Santos

Saneamento na cidade de Lisboa
A partir do final do Século XV, o saneamento urbano passou a constituir um dos
motivos de preocupação, derivado a existir por parte dos monarcas, a suspeição
que a propagação das pestes poderia ser favorecida pelas más condições sanitárias da cidade, para além de existir a vontade que a cidade de Lisboa tivesse uma
imagem semelhante às outras cidades Europeias. D. João II, durante a propagação
da peste, no ano de 1486, dirigiu uma carta à Câmara onde recomendava “Que sse
deue fazer por alguas Ruas prinçipaaes canos mui grandes, e por as outras ruas
outros mais pequenos, que vaão teer a elles; e de cada casa cano q vaa teer aos
ssobre ditos, por onde possam deytar suas agoas çujas e vir a eles”.
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Também no ano de 1552, durante o reinado de D. João III, os meios afetos ao saneamento da cidade eram muito relevantes.
Relativamente à rede de saneamento quinhentista, foi possível exumar troços de
canos, canalizações e poços correlacionáveis com parcelas do Hospital Real de
Todos os Santos.
Antes da conclusão do Hospital Real de Todos-os-Santos, sob o pátio Sudoeste foi
construído o Cano Real de São Domingos, com vista à drenagem e à manutenção
da salubridade do espaço.
Na intervenção arqueológica realizada durante a construção da rede de metropolitano
de Lisboa, na Praça da Figueira, no decorrer do ano de 1960, foi identificado um troço
de grande conduta, interpretado como pertencendo ao Cano Real de São Domingos.
A estrutura identificada coincide com a relação dos canos lisboetas43, nomeadamente na passagem em que assinala que “Huum canno real que tem a boqua ao
colegio de sam domjnguos e vem por debaixo do dito colegio e moesteiro e do
espital de todolos samtos e por a betesga e omde faz hũa boqua e vay por a Rua
da praça da palha”.
Podemos então identificar um dos troços da grande conduta que, desde pelo menos
meados do século XV, encaminhou os cursos de água que desciam pelos vales das
atuais Av. da Liberdade e Av. Almirante Reis. Sobre o troço surgiu, na viragem para
Quinhentos e no âmbito do programa manuelino de reordenamento da cidade, a
Rua Nova d’El-Rei, que ligava o Rossio ao Terreiro do Paço, antes denominado por
Rua do Cano Nova. Além de encanar estas ribeiras, a estrutura recebia ainda os
esgotos urbanos de diversas habitações, nomeadamente do Hospital Real de Todos-os-Santos, como se conclui através da seguinte passagem: “todas estas casas
por omde este cano pasa tem seruemtya pera elle”44.
As estruturas descobertas correspondiam certamente ao encanamento do troço
vindo pelo vale da atual Av. Almirante Reis até ao atual Largo do Martim Moniz,
seguindo depois por via subterrânea numa conduta com orientação primeiro Norte-Sul, depois Este-Oeste. Aquando da epidemia de “febres graves”, também D.
João V manifestou a sua preocupação relacionando o episódio com o descuido na
limpeza das ruas da cidade.

Evacuação de águas sujas e águas pluviais
A evacuação, quer de efluentes domésticos quer das águas pluviais, obrigou à criação de uma rede de esgotos que foi sendo melhorada através da construção de canais de esgotos cujos encargos de limpeza eram distribuídos pelos utilizadores e
pela cidade.
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O centro histórico de Lisboa era atravessado pelo Cano Real – “Rego das Imundices” - que de São Sebastião da Pedreira, descia a Valverde até à atual rua do Jardim
do Regedor e entrava na cidade junto ao Paço dos Estaús.
A rede de canos que descarregava no Cano Real era abundante, um dos afluentes
mais importantes, descia de Arroios aos Anjos, passava por debaixo do colégio de
São Domingos e ia ligar ao Cano Real um pouco abaixo do largo do Rossio.
Este cano foi coberto no reinado de D. Manuel a fim de fazer nascer a rua Nova
-d’El-Rei, a futura rua dos Ourives do Ouro.

Fig.3
Planta de João Nunes Tinoco, Biblioteca Nacional de Portugal

Na planta de João Nunes Tinoco, o local de descarga do Cano Real é visível através
de uma pequena reentrância na praia, a ocidente do Terreiro do Paço, verificando-se
a oriente desta a descarga do “Cano do chafariz d’Arroyos”, são conhecidos ainda o
“Cano da Correaria” que vem pela Correaria, passava na rua dos Ourives da Prata e
vai sair ao Terreiro do Paço. No Rossio confluíam duas linhas de drenagem, o “cano
do chafariz de Arroios” e o “ Cano de São Sebastião da Pedreira”45, nestes dois casos,
cabe aos particulares fazer a limpeza do percurso em frente às suas casas.
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Chafarizes que abasteciam a cidade de Lisboa
Quanto ao séc. XV e ao séc. XVIII os historiadores estão basicamente de acordo no
que diz respeito à falta de água potável que de um modo geral grassava a cidade de
Lisboa e naturalmente também o Hospital Real de Todos-os-Santos. Como principais chafarizes existia o de El Rei (vocacionado para o abastecimento da população)
e o chafariz de Dentro (ou dos Cavalos – vocacionado para bebedouros de animais),
sendo por vezes referidos outros recursos secundários, como poços ou chafarizes
privados. A confirmar esta deficiência testemunham as diversas obras que se vão
verificando: D. João II aumenta o número de bicas no chafariz de El-Rei no ano
de 1487, e no chafariz dos Cavalos em 1494. Temos que ter em conta o facto de
que todas as casas religiosas possuíam poços para a subsistência. É o aumento do
número de bicas nos chafarizes descritos e a insuficiência de água que vai originar
as construções dos chafarizes da Praia (ou Novo) e o dos Paus (ou das Aguadas –
destinado à aguada).
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Entre outras obras que efetua para melhorar o abastecimento de água potável, D.
Manuel tenta introduzir água na cidade através de um aqueduto, desde o chafariz
do Andaluz até ao Rossio46.

Poços do Hospital Real de Todos os Santos
Durante a intervenção arqueológica levada a cabo entre os anos de 1999 e 2001
sobe a orientação científica de Rodrigo Banha da Silva e Marina Carvalhinhos,
dos Serviços de Arqueologia do Museu da Cidade, foi encontrado o claustro SO do
Hospital Real de Todos-os-Santos, trazendo à luz estruturas à época subterrâneas
como os adutores ao cano Real de São Domingos que se apresentavam sem as coberturas, e somente na zona central do pátio sobrevivera um poço hidráulico, e os
restos do respectivo patim de acesso, datado por uma janela longa de tempo entre
a segunda metade do séc. XVI47.
A par da edificação das dependências deste edifício público, foi exumado o claustro NO, que delimita o ângulo da praça actual. Posteriormente, foi detectado o
remanescente dos três outros claustros, cada um fechando o perímetro do espaço
público da actualidade.
Pelo menos três dos quatro claustros do Hospital Real estavam dotados de pontos
de abastecimento de água. Por norma, estes espaços teriam, no pátio, apenas uma
única estrutura hidráulica, sendo a excepção o Claustro NE, que tinha dois poços
nos ângulos NO e SE.
No claustro SO o poço apresentava-se circular, no claustro NO, o poço, era de igual
modo colocado na zona central do pátio, enquanto que no claustro SE, não foi identificada qualquer estrutura hidráulica. Este é um dado fornecido através dos tra-
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balhos arqueológicos, no entanto parece-nos difícil aceitar esta “conclusão” pois o
mais certo é que o mesmo tenha sido destruído ou não encontrado, uma vez que
habitualmente todos os claustros têm um ponto de água48.
Sabemos através da documentação recolhida e analisada no Arquivo Nacional da
Torre do Tombo, na subsérie de Registo de Despesas referente ao Hospital Real de
Todos-os-Santos que entre os anos de 1564 e 1583 os Aguadeiros que trabalharam
para o Hospital Real de Todos-os-Santos foram49:

Datas

Aguadeiros

Valor

7/1564-3/1565

Yoam Gyl

12000 reais por ano.
Recebeu ao todo 9000 reais.

4/1565-5/1565

Domingos Pirez

1000 reais por mês

7/1565-3/1566

48
BARGÂO, André, Vivências
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contextos do poço SE do claustro
NE. Dissertação de mestrado em
Arqueologia. Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade
Nova de Lisboa, 2015, Orientador
Rodrigo Banha da Silva.
49
Arquivo Nacional da Torre do
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livros n.º 590 a 752

12000 reais por ano

4/1566-7/1566

António Gonçaluez

1100 reais por mês

8/1566-6/1567

António Gonçaluez

1100 reais por mês, fazendo 13200 reais por ano.

4/1569

António Gonçaluez

1100 reais por mês, fazendo 13200 reais por ano.

28/4/1569-30/6/1569

Dioguo Alluarez

1100 reais por mês

1/7/1569

Manuel Vieira

11/1570-5/1571

Bastiam Francisco

1100 reais por mês como aguadeiro. Como enfermeiro
tinha 12000 reais por ano.

7/1572-15/11/1572

Bastiam Francisco

1100 reais por mês. Recebeu no total 6000 reais

16/11/1572-6/1573

António Gonçalluez 1100 reais por mês.

8/1578-6/1579

Gonçalo Pirez

A 13200 reais ano (1100 reais mês), recebeu 9900 reais.

7/1582-1/1583

Gonçalo Pirez

13200 reais por ano.
Recebeu a 26 de Janeiro de 1583 7580 reais.

1/1583-7/1583

Amador Vieira

De 26 de janeiro a 6 de Julho recebeu 5680 reais.
13200 reais por ano

7/1583-6/1584

Amador Vieira

13200 reais por ano

7/1585-6/1586

Amador Vieira

13200 reais por ano

7/1586-6/1587

Amador Vieira

Tabela 1
Aguadeiros que trabalharam para o Hospital Real de Todos-os-Santos, Arquivo Nacional Torre do Tombo.

54

Entre os anos de 1600 e 1766 foram pagos mensalmente os salários dos funcionários do hospital com a categoria de aguadeiros, e foi também efectuada a despesa
com a aquisição de água entre os anos de 1660 a 1667, 1723 a 1724, 1751 a 1752, 1755
a 1757 e 1766 a 176950.
Esta é uma questão muito pertinente pois através da análise desta documentação
podemos corroborar com a opinião de outros historiadores e especialistas que defendem a escassez de água na cidade de Lisboa, mais especificamente no que diz
respeito ao Hospital Real de Todos-os-Santos, com os dados agora conhecidos podemos afirmar que só a falta de água justificaria o pagamento aos aguadeiros e a
aquisição de água.

Fig. 4
Planta do Hospital Real de Todos-os-Santos coma marcação dos pontos
de água (abastecimento e evacuação), @Helena Almeida, 2019

Considerações Finais
Este ensaio só é possível de realizar em grande parte devido aos trabalhos arqueológicos desenvolvidos a partir dos anos de 1999 e 2001. Neste estudo em particular
o apoio á documentação arquivística pertencente ao fundo do arquivo Nacional da
Torre do tombo veio também trazer dados de grande relevância para a resposta á
escassez de água na cidade de Lisboa tão discutida ao longo das décadas por investigadores de todas as áreas científicas. Assim podemos realizar em conjunto com a
Arquitecta Helena Almeida a planta onde identificamos a existência de quatro poços de água dentro do conjunto edificado, mais especificamente em três dos quatro
claustros escavados. Somos da opinião que o claustro em que não foi identificado
a existência de um poço pelas equipas de arqueologia com toda a certeza também
teria um outro poço, perfazendo assim um total de cinco poços.
Mesmo assim e recorrendo à documentação arquivística consideramos que o único
motivo pelo qual se encontra tantos pagamentos a aguadeiros e a aquisição de água
por parte do Hospital Real de Todos-os-Santos deve-se ao facto de existir uma escassez de água no conjunto edificado.
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