
A FONTE DE CASAÍNHOS 

 
Quem se desloca de Fanhões em direcção a Casaínhos, cerca de cem metros após a placa toponímica 

que indica o início desta última aldeia, do seu lado direito, já em plena rua Luís de Camões, depara com 

a bela e bem recuperada Fonte de Casaínhos. 

Situada num local aprazível e com uma vista deslumbrante a Fonte de Casaínhos, cuja idade se perde 

na origem dos tempos, é alimentada por uma nascente que brota da rocha basáltica e a sua água é 

muito procurada sendo a única fonte, entre os dezoito fontanários não ligados à rede pública do 

Concelho de Loures que, após análises frequentes do S.N.S., se encontra aprovada para consumo 

humano. 

A fiabilidade desta informação é assegurada pela última análise química e bacteriológica efectuada em 

6 de Dezembro de 2018, cujos resultados se encontram afixados num quadro de notícias, da Junta de 

Freguesia de Fanhões, existente no local. 

Um painel de azulejo identifica-a como “Fonte de Casaínhos - Restaurada em Novembro de 2004”. 

Em tempos mais antigos, toda a parede da fonte era de pedra basáltica aparelhada, sem reboco, e o 

local onde hoje se encontra uma porta de ferro era preservado por uma simples cancela de madeira, 

que limitava a entrada na gruta aberta entre a rocha, com cerca de vinte metros de extensão, que 

conduz à nascente. 

Nesse tempo, a referida gruta era habitada predominantemente por morcegos e a água corria, desde 

a nascente até à bica, por uma caleira construída com telha de canudo que, mais tarde, foi substituída 

por um tubo de polietileno. 

A iconografia da Fonte de Casaínhos merece uma apreciação mais minuciosa. Para além do já referido 

painel identificativo, existem mais três, também em azulejo: um, central, com a imagem de Nossa 

Senhora da Conceição e dois outros laterais, que exibem quadras do distinto poeta António Correia de 

Oliveira (1879-1960), que foi indicado pela primeira vez, em 1933, para o Prémio Nobel da Literatura, 

por vinte membros da Academia das Ciências e é “recordista” nacional, com um total de quinze 

indicações para o referido prémio. 

Na primeira dessas quadras, à esquerda de quem está de frente para a fonte, pode ler-se: 

 

À fonte vindes sem bilha 

Senhora da Conceição?! 

“…Não faz míngua, enche por mim 

A que tem no coração…” 

 

Por sua vez, a quadra da direita tem os seguintes dizeres: 

 

Boa fonte murmurando… 

O teu murmúrio que tem? 

Falas da sede, matando-a: 

Não dizes mal de ninguém. 

 

Até há cerca de quarenta anos, a Fonte de Casaínhos, que continua a ser ponto favorito de 

abastecimento nos percursos de BTT (bicicleta de todo o terreno) e local muito concorrido para encher 



garrafões, fornecia água a toda a aldeia de Casaínhos que, até então, não possuía rede pública de 

abastecimento deste precioso líquido. 

Em tempos anteriores, a Fonte de Casaínhos, era ainda usada por todos os animais da aldeia: burros, 

cavalos, machos, bovinos, ovinos e caprinos, que ali iam beber, nos dois tanques existentes para tal 

efeito, dos quais, o mais à direita, já foi retirado. 

Não é menos merecedora de ser assinalada a função social que a Fonte de Casaínhos tem 

desempenhado ao longo dos tempos, como local de reunião de rapazes e raparigas, ao fim da tarde e 

à noite, para conversar e namorar e pelos que ali permanecem e convivem, enquanto aguardam o 

enchimento dos garrafões. 

A fim de disciplinar a utilização deste verdadeiro monumento de que Casaínhos tanto se orgulha, e 

evitar abusos de alguns utilizadores que chegavam a encher vinte garrafões seguidos, as autoridades 

administrativas afixaram ali um aviso, no sentido de que “cada utente só poderá encher um recipiente 

(máximo 5 litros), de cada vez, alternando com os outros utilizadores”, limitação esta que é 

desrespeitada com frequência. 

As secas sucessivas, que se têm registado nos últimos anos provocaram a progressiva redução do 

caudal da fonte, de tal modo que, na passada sexta-feira, já era necessário aguardar cerca de cinco 

minutos e meio, para encher um garrafão de cinco litros. 

Com maior ou menor caudal, a Fonte de Casaínhos é e continuará a ser, oxalá durante muitos anos, 

um local de que a população desta aldeia saloia se orgulha, com plena legitimidade. 

 

13-03-2019 

Manuel Poirier Braz 

 

Em baixo: Aspecto actual da Fonte de Casaínhos.  

 


