
                                                                                                                             

                    11ª Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do Quadriénio 2017-2021 

RECOMENDAÇÃO N.º 5 

 

RECUPERAÇÃO DO CHAFARIZ CASTANHEIRA DE MOURA 

 

 

Os chafarizes desempenharam uma função vital na distribuição da água na cidade de Lisboa, 

constituindo assim uma obra que exigiu um grande esforço de meios e recursos. Ainda que a 

sua função de abastecimento já se tenha tornado quase obsoleta, estes equipamentos vieram 

a converter-se em monumentos, continuando hoje a serem importantes elementos da imagem 

da nossa cidade. 

O chafariz acima ilustrado, situa-se na Estrada da Torre, na Freguesia do Lumiar, em Lisboa, 

hoje localizado em frente ao largo do Colégio S. João de Brito. 

https://www.facebook.com/1725798507718158/photos/1792039444427397/


Trata-se de um chafariz com a seguinte composição: uma coluna central, por onde a água 

canalizada corria para o tanque redondo em cantaria, aparentando ser pedra de lióz ligada por 

ferro fundido, a uma coluna central torneada e coroada por uma bola.   

Este chafariz é uma peça arquitectónica centenária com características únicas na nossa 

Freguesia e encontra-se actualmente num elevado estado de degradação e abandono. 

A Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida em 18 de Dezembro de 2019, exorta a Junta de 

Freguesia a solicitar aos respectivos Departamentos da Câmara Municipal de Lisboa e/ou 

outras entidades públicas competentes para que: 

1- Procedam á reabilitação e recuperação daquele monumento e  dar relevância à 

presença do chafariz naquele largo; 

2- Executem os trabalhos de recuperação do passeio que circunda o chafariz; 

3- Protejam o referido património de actos de vandalismo ou ainda das viaturas que 

diariamente, se encontram ali estacionadas em seu redor, protegendo-o com a 

colocação de pilaretes. 

 

Mais delibera sobre esta recomendação:  

 

 Enviar exemplar ao Presidente da Câmara Municipal de Lisboa;  

 Enviar exemplar à Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa;  

 Fazer a divulgação nos locais habituais;  

 Fazer a divulgação no Boletim e no site da Junta de Freguesia;  

 Juntar anexo à Acta minuta desta Assembleia 

 

Lisboa, 18 de Dezembro de 2019 

 

Os proponentes, 

Fernando António Campos Baião (CDS) 

Maria Inês Fialho da Silva e Sousa Boléo Tomé (CDS) 

 Bernardo Maria da Cunha Reis Corrêa d’Oliveira (CDS) 

            José Filipe Soares Monteiro Alves Machado (CDS) 
 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE 


