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A Água constituiu um recurso importante para 

isso basta observar as ruínas de numerosas fontes 

(do Ídolo) e balneários (Cividade, Carvalheiras) 

espalhadas pela cidade bem como a importância 

do outrora grande rio Este, designado aliste 

pelos romanos. No século XVI Frei Agostinho de 

Jesus (1587-1609), arcebispo de Braga  mandou 

construir o Chafariz do Campo de Sta Ana (hoje 

Campo das Hortas) com água proveniente da rua 

do Cano, construiu ainda a fonte do largo Carlos 

Amarante, fonte do parque da ponte. No 

entanto, o grande impulsionador foi o arcebispo 

D.Diogo de Sousa que, querendo embelezar a 

cidade ao jeito do renascimento, mandou 

construir uma grande quantidade de fontes 

(1505-1532): fonte junto à igreja de 

S.Sebastião, fonte de Santiago, fonte da 

Cárcova.  

No século XVIII D. José de Bragança, arcebispo 

de então, ordena a exploração de minas na 

zona das sete fontes. É então edificado o 

complexo aquífero das sete fontes (1744). Até 

1929 as sete fontes forneceram água a toda a 

cidade, sendo depois substituídas pela Central 

Elevatória do Cávado (ponte do bico, palmeira). 

Durante a vigência de D.José construíram-se a 

fonte do pelicano ou a fonte tanque (1742), 

levada de infias para o muro do museu dos 

biscaínhos (rua Andrade Corvo), Fonte campo de 

s.tiago (1745).  
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Quercus–  Núc leo de Braga 

Quercus – Associação Nacional de 

 Conservação da Natureza 

Núcleo de Braga 

Urbanização das Andorinhas, loja 7,  

4700-359 Braga 

Telefone/Fax: 253 276412 ( Quintas-Feiras, 21h) 

Praia Fluvial Adaúfe 

Fonte da Igreja_Adaúfe 

Poça da Bacora_Trandeiras 

Fonte Águas Férreas_Fraião 



FONTES 

designa freguesia
 diabo manquinho são lázaro
galos são lázaro
castelos sé
 pelicano  sé
 ídolo s.lázaro
sete fontes s.victor
bicho  mire-tibães
águas ferreas fraião
leão nogueira
sto antónio real
igreja adaúfe
poça lugar póvoa palmeira
adregães semelhe
bica do cola priscos
casa do mazagão  aveleda
aveleira pousada
lavadouro linhares s.pedro este
paço  s.estevão penso
cabo da vila morreira
poça bacora trandeiras
quinta  esporões
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