
AS ÁGUAS DE CANEÇAS 

 

Falar de Caneças é relembrar todo um passado ligado às suas famosas águas de sabor férreo recomendadas no 

tratamento da anemia e na convalescença de outras doenças. 

As qualidades das Águas de Caneças foram divulgadas, em 1842, no Jornal da Sociedade Farmacêutica Lusitana. 

Desde o século XIX, que os habitantes da povoação de Caneças enchiam de água as típicas bilhas de barro e as 

transportavam até à capital, que nesse tempo ainda sofria de enormes carências do precioso líquido. 

Os meios de transporte sucessivamente utilizados foram: burros, carroças (de duas rodas), galeras (de quatro rodas) 

e, mais tarde, camionetas. 

Deste modo, o transporte e comércio aguadeiro foi crescendo, tornando-se uma das actividades mais importantes, 

não só para os habitantes desta aldeia saloia, mas também para a autarquia, com as receitas da venda do selo 

metálico obrigatório (um por cada bilha), com o cunho da fonte respectiva. 

Por ocasião da Exposição do Mundo Português, de 1941, as Águas de Caneças fizeram-se representar por um carro 

alegórico, participando no cortejo nacional que desfilou pela Baixa de Lisboa. 

As fontes das Fontaínhas, das Piçarras, dos Castanheiros, dos Passarinhos e da Quinta de Castelo de Vide, 

classificadas como imóveis de interesse municipal, por deliberação de 8 de Setembro do 2004, da Câmara Municipal 

de Odivelas testemunham, ainda hoje, o papel que tiveram no desenvolvimento de uma indústria local de águas de 

mesa, com uma significativa importância económica. 

A partir da década de 1950, com a generalização do abastecimento de água canalizada e a concorrência das águas 

minerais, o consumo da Água de Caneças entrou em declínio. 

Todavia, na primeira da década de 1970 ainda se vendiam em Lisboa as tradicionais bilhas de barro desta conhecida 

água. 

Ainda hoje se justifica uma visita a Caneças, para visitar as antigas fontes ou o que resta delas. A mais interessante 

de todas talvez seja a das Fontaínhas, com os seus dez belos painéis de azulejos representativos das diversas 

actividades relacionadas com a Água de Caneças. 
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A seguir: dois painéis ilustrativos de quando a distribuição ainda se fazia de carroça e por fim de camioneta. 

 

Fonte das imagens: fotografias do autor. 

 


