
CULTURA Visita Guiada

Programa

23 de maio de 2015                              Visita Guiada à Estação Elevatória a Vapor dos Barbadinhos
Sábado Lisboa

Inscrições abertas para a Visita Guiada à Estação Elevatória a Vapor dos Barbadinhos.
Um dos grandes problemas com que a cidade de Lisboa se debateu durante séculos foi o seu
abastecimento de água. Desde as nascentes de Alfama foram várias as tentativas para solucionar talg p
dificuldade. A obra mais emblemática é o Aqueduto das Águas Livres, mas passado pouco tempo, fruto
do crescimento da cidade, tornou-se insuficiente.
A primeira Estação Elevatória foi construída onde hoje é o Museu do Fado mas, também em pouco
tempo, deixou de satisfazer as necessidades da urbe. Foi assim que entre 1871 e 1880 foi construído um
novo aqueduto com início nas nascentes dos Olhos de Água do rio Alviela a 114 km de Lisboa.
Na cerca de um extinto convento franciscano, ocupado pela ordem religiosa dos Barbadinhos Italianos,
entre 1747 e 1834, foi instalado o reservatório final da água transportada por este aqueduto ao qual foi
d d d R ó i d B b di h J d R ó i d B b di h f i íddado o nome de Reservatório dos Barbadinhos. Junto do Reservatório dos Barbadinhos foi construída
uma estação elevatória a vapor, destinada a bombear a água para a cidade de Lisboa, que foi inaugurado
a 3 de outubro de 1880 e que em 1928, fruto da nova fonte de energia (a eletricidade), deixou de
funcionar. O edifício desta estação elevatória era composto por três corpos: o depósito de carvão, ou
carvoaria, a zona das caldeiras e a zona das máquinas a vapor. Mas fica para a visita informação mais
detalhada do período em que esta estação deu água aos habitantes de Lisboa.

Horário

Custos

Início da visita: 10:00.
Local: Museu da Água - Estação Elevatória a Vapor dos Barbadinhos.
Morada: Rua do Alviela, nº 12 (Santa Apolónia).

€ 2,00 / sócio.

Diversos Inscrições limitadas até 30 de abril.

No dia 6 de maio, o Clube divulgará no site o nome dos sócios cujas inscrições forem consideradas.

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

A desistência, após a confirmação da respetiva inscrição, implica o pagamento pelo seu custo real.

Visita Guiada INSCRIÇÕES FECHADAS


