
Data: 29 Outubro 2022, Sábado  
 
Programa:  14h15– Concentração junto ao Aqueduto dos Arcos 

  Coordenadas:   Lat.:    38°31'46.04"N    ;    Long.:     8°53'41.86"W 

           14h30 -  Início da Visita História - Os recursos e infraestruturas para o transporte de água  

         Percurso, provas e degustações em várias Tascas e Casas Típicas de Setúbal: 

  Pastelaria Bocage, Café do Mar, Taberna do Largo, Tasca do Fernando, Espaço Moscatel  

         19h30 – Término da visita ;   
 
Valores da inscrição:  Sócios Clube PT: 15 €  ;  Não sócios: 30 €  ;   Crianças até 12 anos: 10 € 
 
Inscrições: Data Limite inscrição: 28 Outubro 2022 (Inscrições limitadas a 40 participantes) 

           Deverão indicar o Nome, Nº Sócio Clube PT, Nº Telemóvel , BI, NIF e Email  
 
Equipamento aconselhado: 

 

Na época medieval a população de Setúbal abastecia-se com a água dos poços, nas nascentes abundantes nos 

terrenos que circundavam o burgo e provavelmente  dentro dos seus próprios limites amuralhados. 

Depois da construção do Aqueduto dos Arcos e do Chafariz do Sapal em 1487 por determinação de D. João II, a 

construção de fontes, chafarizes e poços constituiu preocupação dos responsáveis locais que, souberam aliar ao 

elemento de utilidade pública, um elevado sentido estético. 

Por decisão régia de mandar construir o Aqueduto dos Arcos foi iniciada há mais de quinhentos anos a primeira 

rede de abastecimento público de água a Setúbal. 

O Chafariz do Buraco de Água, situado na atual Rua Tenente Valadim conserva ainda na sua entrada, embebida 

no troço da muralha medieval, a mãe d’água que recebia os canos do aqueduto.  

Venha com o Clube PT e o Centro de Arqueologia de Setúbal conhecer a história da fantástica rede de abasteci-

mento de água da cidade. 

Clube PT Zona Centro Sul 213194750  zcs@clubept.pt 

Facebook: https://www.facebook.com/cptcentrosul - Instagram: https://www.instagram.com/clubeptzcs 

Inscreva-se como sócio em www.clubept.pt 

Encontro com a História e Gastronomia  

          Setúbal - 29 Outubro 
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