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RECOMENDACÃO
PARÁ QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PROCEDA À
ACTUALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DÁS FONTES, FONTÁNÁRJOS E
CHAFA1UZES DÁ CIDADE DE LISBOA E IMPLEMENTE UM PLANO DE
REABILITAÇÃO
Considerando:

1. Que Lisboa é uma cidade antiga, rica em acontecimentos históricos, e que possui um
vastissimo pnhmânio arquitectónico e cultura], frequentemente ignorado e não
valorizado;
2. Que um pouco por toda a cidade se encontram frxúmeras fontes, fontanârios e
chafarjzes que, na sua grande maioria, se encontram classificados como património
nacional ou municipal
3. Que durante séculos, as fontes, os fontanérios e os chafarizes lisbo~as
desempenharam um papel central no fornecimento de água a Lisboa;
4. Que algumas das fontes, fontanái-ios e chafarizes de Lisboa são de origem muito
antiga, remontando alguns ao período muçulmano, de ignadameute o Chafariz d’EI-Rei
sittado na Travessa de São João da Praça;
5. Que as fontes, os fontantios e os chafarizes da cidade são considerados peças de
elevado valor artístico e cultura), simbolos da memória de uma cidade, capital turística
cada vez mais apreciada e procurada;
6. Que grande parte deste importante património arquitectónico se encontra votado ao
esquecimento, em p~íbito estado de ab~dono, desmazelo, descuido, vandalizado e sem
água;
7. Que há necessidade urgente em citirmir a atenção das entidades responsáveis pelo
estado de degradação em que aigumas destas fontes, fontanários e chafarizes
actualmente se encontan
O Grupo Municipal do Partido da Terra, propõe que a Assembleia Municipal de
Lisboa, na sua reãnião de 17 de Junho de 2014, dellbeit
Recomendar à Câmara Municipal que, com carácter de urgência, proceda à actualização
do inventário das fontes, fontanários e chafarizes da cidade e a implementação de um
p]àno geral de reabilitação dc todos as fontes, lóntantios e ctafarizes da cidade,
colocando estas preciosidades históricas que o nosso património ainda nos tem para
oforeceraos&viçodacidadeedoslisboetas.
Lisboa, lldeJunbde2OI4
Pelo C3mpo Municipal do Partido da Terra,
O Deputado Municipal,
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE USBØA
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-António Amida-
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