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São Pedro, Francesco del Cossa



A Q U E
A água é força motriz da paisagem.

Ciclo fechado, vem do céu e corre sob os 
nossos pés, renovável. O Homem 
instala-se assim onde ela existe, onde 
ela gera vida. Constroi estruturas que 
a canalizam, que a armazenam. O Aqueduto 
desprezado materializa um percurso 
líquido pelo terreno, do termo de Lisboa 
até ao seu coração. Hoje atravessa uma 
paisagem complexa, feita de espaços an-
trópicos mais ou menos planeados e espa-
ços ainda sujeitos ao peso modelador da 
água. Comunidades como a da Cova da 
Moura podem alimentar-se deste me-
canismo e potenciá-lo com a sua água. O 
aqueduto liga comunidades, onde Lisboa 
é apenas mais uma mancha, alimentando-
se destas. Os seus ramais, atravessando 
diferentes áreas, criam diferentes 
situações. Aproveita este mecanismo, 
aproveita a água que cai e corre no teu 

bairro!

Toda a água que cai no teu bairro 
escorre por ele. Não a percas! Conduz a 
tua água desde o ponto mais elevado ao 
mais baixo para assim a aproveitares!



Um cruzamento, um movimento. Frenético. 
Automóvel. Local de encontro onde a 
água se encontra e é armazenada para a 
lavagem do automóvel. Uma estrutura 
básica e sem incómodos ao tráfego.
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Vê o mapa da Fertilidade! A água e as 
linhas que cria na paisagem, criam um 
mapa mental para te guiares na paisa-
gem. Quando o aqueduto atravessa uma 
dessas linhas, num vale, parte da sua 
água escorre e inunda a zona! As comu-

nidades participam na festa!



... a água que vem
do teu bairro.
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Cada ramal do aqueduto

que atravessa o teu

bairro dá-te algo

diferente: o que passa

na tua horta dá-te água

para regar; o do

cruzamento dá-te água

para lavar;

o da cova

dá-tememória!
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No ramal que 
passa na tua 
horta constroi um 

tanque que 
abasteça toda a 

comunidade!
 Constroi

 canalizações que 
ligam ao teu 

talhão! Os
 saberes de

 construção dos 
teus compadres 
são suficientes!



Cova da Moura? Cova e pedreira?
A Moura está esquecida. A cova
enterrada. Cicatrizada. Qual a 
origem do bairro? A Terra. Mãe. 
Revela-se aqui a origem e o 
sagrado. A permanência para
uma transcendência.

5 METROS



Um ramal do aqueduto 
na Horta. Água para 

rega, para alimento e 
para a vida.

Escavando as 

camadas de 

material 

revela-se a 

rocha-mãe do 

teu bairro!


