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FASCÍCULO
N.º 19

fascículo s.m. (1794)
1 pequeno feixe 2 quantidade de ervas  
ou varas que se consegue levar debaixo  
do braço 3 feixe de espigas; gavela  
4 anatomia pequeno feixe de fibras nervosas, 
tendinosas ou musculares 4.1 anatomia trato 
ou grupo de fibras nervosas que funcionam 
associadas em maior ou menor escala 5 edição 
bibliográfica cada um dos cadernos ou folhetos 
que integram uma obra maior e que vão sendo 
publicados por partes 6 edição de texto número 
('cada edição') 7 morfologia botânica qualquer 
conjunto de estruturas ou órgãos filamentosos  
8 morfologia botânica qualquer tipo de inflorescência 
em que os pedicelos das flores se inserem 
contraidamente no mesmo nó caulinar
etimologia lat. fascicŭlus,i 'molhinho, 
feixinho, fascículo'



Fernando Álvares Seco
Mapa de Portugal, c. 1559-1561
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Leopold & Rudolf Blaschka
Escultura em vidro de Medusa Carmarina hastata, Colecção Zoológica da Universidade de Viena 354
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1 — O Caminho do Vale
A redacção deste ensaio começa numa semana chuvosa de Agosto, 
numa altura onde esperamos encontrar o tempo seco. É na secura 
que tipicamente se torna mais clara a separação entre a terra e a 
água, condição que favorece a nitidez do desenho de mapas: o con-
torno estável da orla costeira e o traçado constante dos rios, sem os 
humores excessivos das marés e das cheias. De um lado e do outro 
de uma linha fica a água, normalmente pintada a azul e a terra em 
tons que variam entre o castanho e o verde. A convenção dessa esta-
bilidade — a «invenção dos rios», como lhe chama Dilip da Cunha 
— da terra firme, é fundamental para o assentamento de pessoas e 
para os processos de urbanização. 

Nestes dias húmidos, por outro lado, torna-se mais evi-
dente a omnipresença da água, para além daquelas manchas e 
linhas azuis dos mapas. Sente-se e vê-se no ar, nas gotas da chuva, 
nas nuvens ou na neblina, nas manchas molhadas sobre todas as 
coisas, e imagina-se, retida no chão, nas plantas e nos corpos. A 
linha de separação entre a terra e a água e, já agora, o ar, torna-se 
difusa como a neblina. 

A mais pequena vertente ou acidente de terreno encami-
nhará a água, de forma discreta ou violentamente visível, juntan-
do-se a tantos outros cursos de caudal cada vez maior. A filigrana 
da topografia, espalhada por todo o território como as rugas da 
pele, tratará de guiar os fluxos. Na Geografia, usa-se o termo «tal-
vegue» para designar estas linhas que, na formulação original 
Alemã, talweg, significa «caminho do vale». Em tempos de secura 
é por estes caminhos que correm ribeiros ou rios, porque, como é 
sabido, a água toma sempre o percurso mais fácil. O caminho do 
vale, por ser o mais confortável, serve também para encaminhar 
pessoas e, consequentemente, ligar espaços.

A primeira representação conhecida da totalidade do ter-
ritório de Portugal, datada de 1560, é um mapa da autoria de Fer-
nando Álvaro Seco, feito a partir da compilação de muitos outros 
documentos que lhe antecederam. Para além da grande aproxima-
ção à forma que hoje conhecemos do país, impressiona a represen-
tação do rendilhado de rios que preenchem toda a sua superfície. 
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Rodado no sentido horário, o território parece deitado, com o 
Norte do lado direito da página e a maior mancha de mar na parte 
de cima.

Há uma coincidência entre a densidade do entramado de 
cursos de água e a densidade dos topónimos das povoações. Entre 
as possibilidades de saciar a sede, drenar imundices e miasmas, 
regar os campos, gerar energia para moer o cereal, estar ligado a 
outros povoados ou servir de suporte à navegação de barcos de 
transporte e de pesca, não é difícil compreender que assim seja. 
Na descrição de um território, da sua morfologia à distribuição dos 
seus habitantes, a malha dos rios é, por isso, instrumental.

No entanto, sabemos que todos os rios que nascem fora 
das fronteiras surgem aqui truncados, como se o curso das águas 
fosse também ditado por convenções políticas ou por qualquer 
outra acção humana. A pertinente escala da representação, que 
neste caso se estende a toda a Península Ibérica, mostra que o fun-
cionamento do sistema natural lhes é indiferente. No século XVI, 
pelo menos, isto era quase uma verdade absoluta. A capacidade 
de domesticar estes recursos naturais estava ainda longe da ambi-
ção prometeica que se concretizaria do século XVIII em diante. A 
relação com os sistemas hídricos supunha uma total submissão à 
sazonalidade mais ou menos previsível do seu funcionamento: só 
havia água perto da fonte, um moinho só funcionaria se houvesse 
caudal suficiente, mas não em demasia, e um barco só atravessaria 
a barra do Douro se a maré e a corrente do rio estivessem de feição. 
Esta relação de dependência directa, hiperlocal, entre humanos e 
recursos naturais, tem origem no modo como os territórios se cons-
truíram e que ainda se mantém nos dias de hoje. Ainda no arranque 
do processo de industrialização, a «Spinning Jenny», que revolu-
cionaria o processo de mecanização da indústria têxtil, dependia da 
energia da corrente dos rios, pelo que era nas suas margens que se 
instalavam as unidades fabris e manufacturas, tanto em Lancaster 
como, mais tardiamente, em Portugal, no Vale do Ave ou também 
no Porto. 

Sobre a cidade do Porto, na sua relação com os recursos 
hídricos, podemos fazer duas leituras: uma, aparentemente mais 
óbvia, à dimensão do Rio Douro e da sua frente oceânica, e outra, 
sobre as fontes locais e a filigrana de ribeiras que cobrem todo o 
território. Do ponto de vista biofísico, a articulação entre os dois 
sistemas é clara: um recebe o outro. No que respeita ao modo como 
um e outro interferem e organizam a vida da cidade, essa interde-
pendência não é tão evidente. São grandes as variações de escala, 
sobretudo de visibilidade, e com níveis de artificialização radical-
mente distintos. 

M
M
M

M

M
M
M

M

M

M
M

M
M

M
M
M
U
S
E
U

D
A

C
I
D
A
D
E

357

1a — O Douro

O Douro, rio português, possui uma vida própria 
característica, que justifica a sua paisagem marginal 
e as atitudes da gente que em sua volta trabalha.

É com este texto que abre Douro Faina Fluvial (1931) de Manoel de 
Oliveira, onde se retrata o culminar de uma longa relação de sim-
biose que remonta aos primeiros tempos de povoamento deste 
sítio. Enquanto infra-estrutura portuária, o rio foi um interface entre 
o Alto Douro Vinhateiro e os destinos comerciais mais longínquos, 
apenas acessíveis por trânsito marítimo. Do comércio do vinho, à 
pesca do bacalhau, o carvão e tantas outras mercadorias, as mar-
gens do rio foram sendo consolidadas em função da actividade por-
tuária que à data do filme de Oliveira estaria já em decadência.

A redefinição, ou a negociação entre terra e água é, nestas 
frentes, um processo contínuo que contribui para a constante rein-
venção de um sistema que é em simultâneo natural, infra-estrutu-
ral e simbólico. Enquanto «estrada de água», o Douro sempre foi 
um rio de má navegação ou, pelo menos, com condições de navega-
ção inconstantes, sendo inúmeros os registos de naufrágios à pas-
sagem da barra. As cheias que assolavam de modo recorrente as 
duas margens foram deixando marcas visíveis: o tabuleiro inferior 
da ponte Luiz I foi projectado à altura do registo de subida máxima 
das águas do Douro; as casas de Miragaia têm uma galeria escapa-
tória à altura do primeiro andar, escondida entre as construções e 
a escarpa, para acesso dos seus habitantes em caso de inundação; 
e, ainda hoje, o ordenamento das margens impede que, em cons-
truções novas, haja a instalação de habitação abaixo do segundo 
andar.

De entre as muitas construções que testemunham os peri-
gos do rio e a incapacidade de os controlar, um dos mais paradig-
máticos poder-se-á encontrar no conjunto formado pela Capela do 
Senhor d’Além, na encosta da Serra do Pilar em Vila Nova de Gaia e 
o Farol de S. Miguel-o-Anjo na barra da Foz do Douro. 

A Vista da Representação que V. Mces. fizerão por 
parte dos homens de Negocio, e da Supplica, que  
Os mesmos hoie também nos fazem, para que 
Levemos a Veneranda Imagem do Senhor de Alem 
em Procissão a Barra, por estar incapaz para a 
Saida dos Navios, que se achão dentro deste Porto; 
nos pareceo percizo fazer hua novena de Preces 
publicas nesta Cathedral principiando em a tarde 
de 24 do Corrente e alem de se tocar o Sino, se hão 
de mandar por edictaes; para que Correndo o Povo 



358

Com frequentes, e devotas deprecações, alcancemos 
de Deus os benignos effeitos da Sua Divina 
Mizericordia. Se Deus nosso Senhor quizer Ouvirnos, 
e inda que lho não mereçamos, Compadecerse da 
presente necessidade […].
(O Deão Hieronymo de Tavora e Noronha Sebastião 
de Prado Lobo — Manoel dos Reys Bernardes, 18 de 
Agosto de 1722)

O Farol de S. Miguel-o-Anjo, mandado construir em 1526, 
é um artefacto renascentista valioso, absorvido actualmente por 
uma série de construções adjacentes. Originalmente, o torreão — 
nome exagerado perante a evidência de ser mais baixo que os seus 
vizinhos — avançava para o interior da água fundado numa rocha 
existente, ainda sem a plataforma maior que hoje se estende rio 
adentro até ao Marégrafo. No cimo, para que fosse visível à distân-
cia, foi ordenado que «se acendessem [...] fogos perpetuamente», 
como se pode ler na inscrição em latim na parede virada ao rio. Até 
meados do século XIX, altura em que se construiu o Farol da Luz, 
o Farol de S. Miguel-o-Anjo era também uma capela e um monu-
mento ao seu próprio edificador, o bispo de Viseu D. Miguel da 
Silva. É também dessa altura a construção de uma série de equipa-
mentos de carácter tecnocientífico: a Torre do Telégrafo, o referido 
Marégrafo, o Farolim da Cantareira e a Casa dos Pilotos, bem como 
a Casa do Guarda Fiscal, como que marcando o fim da interdepen-
dência do divino na gestão da travessia da Barra. 

1b — As águas interiores
Até ao final do século XIX, todo o abastecimento de água para con-
sumo doméstico era feito por nascentes e mananciais dentro dos 
limites da cidade, que alimentavam também uma rede de fonta-
nários, bebedouros para animais e lavadouros públicos. Para além 
disso, a população continuou a servir-se da água de poços locais. 
Apesar de trabalhos infra-estruturais de alguma envergadura, 
como a ligação do manancial de Paranhos ao centro da cidade em 
inícios do século XVII, a presença da água enquanto recurso natu-
ral teria um papel muito diferente do actual, tanto na definição da 
paisagem, como no rituais da vida pública, das abluções ao saciar 
da sede. 

Em pleno centro da cidade, o Rio da Vila foi sendo suces-
sivamente coberto, primeiro pela Rua de São João, depois pela Rua 
Mouzinho da Silveira em 1875 e, nos anos 20 do século XX, pela 
Avenida dos Aliados e pela Praça da Liberdade. A designação ante-
rior destes dois últimos — Campo das Hortas e Quinta do Laranjal 
— diz bastante sobre o papel das águas locais, quer na paisagem, 
quer no antigo uso destes territórios. Poder-se-á dizer o mesmo do 
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«Poço das Patas», que dava nome ao terreno alagadiço do actual 
Campo 24 de Agosto onde ficava o manancial de Mijavelhas, cujas 
ruínas se tornaram visitáveis pela construção da estação de metro.

A rede de ribeiras que cobre toda a cidade do Porto totaliza 
66 km de extensão. No cenário actual, onde todo o território parece 
estar construído, a rede tornou-se fragmentada, e na sua maior 
parte invisível, correndo sobretudo abaixo da superfície. Descon-
tando o Rio Tinto, integrado no Parque da Cidade Oriental, e o Rio 
Torto, visível em toda a sua extensão, sobram hoje apenas peque-
nos tramos, alguns deles confundindo-se com sarjetas (ou bueiros) 
ou outros encanamentos para escoamento das águas pluviais.

2 — Ruptura
O Douro, e a relação que estabelece com o Porto, também se altera 
de forma radical na mesma altura, no uso e no significado que 
tem para os seus habitantes. Embora a construção do edifício da 
Alfândega Nova date de 1860 — até então, um dos maiores edifí-
cios da cidade construído sobre um areal, em Miragaia, — a função 
portuária já se começava a deslocar para o actual Porto de Leixões. 
Os esforços que se continuaram a levar a cabo para domar os 
impulsos do rio — sejam as barragens que amenizavam as cheias, 
seja a abertura do canal navegável com a construção dos molhes 
nas duas margens já no século XXI — não foram suficientes para 
responder às necessidades de acolher os grandes navios cargueiros 
e os seus contentores estandardizados ou os cruzeiros de passagei-
ros. Descontando os pequenos núcleos piscatórios da Cantareira e 
da Afurada, apenas restam os barcos de recreio ou para passeios 
turísticos. Já não é o transporte de mercadorias que constitui a faina 
fluvial, mas a economia do lazer e do imobiliário. O rio deixa de ser 
uma estrada de água para funcionar como um suporte cénico onde 
este passado não tem lugar, ou passa a ser simulado ou mitificado. 
Os barcos rabelos aumentaram de tamanho, trocaram as velas por 
motores a diesel, e no lugar de fazerem o transporte de vinho do Alto 
Douro até às caves em Vila Nova de Gaia, fazem passeios de vai-e-
-vem em frente ao centro histórico. Os vestígios acumulados nas 
duas margens, como os armazéns, fábricas, cais e infra-estruturas 
portuárias, convertem-se, paulatinamente, em habitação ou res-
tauração, alimentadas pelo valor acrescentado que hoje se atribui 
às vistas de rio. A consolidação das margens e a maior previsibili-
dade das cheias (e o tratamento das águas sujas que nelas se depo-
sitavam) fazem também com que viver na margem passe a ser uma 
realidade amena, distante dos efeitos mais frequentes e ferozes das 
subidas sazonais das águas. A construção do bairro camarário do 
Aleixo nos anos 70 do século XX e a sua recente demolição para 
dar lugar a um empreendimento de habitação exclusiva são para-
digmáticos da rápida mudança do valor simbólico, mas sobretudo 



360 Plano de vertentes da Cidade do Porto, 1945
Câmara Municipal do Porto361
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Ivo Poças Martins
Hidrografia da Península Ibérica com destaque da Bacia do Douro, 2019
A partir de cartografia European catchments and Rivers network system, Agência Europeia do Ambiente, 2016363
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económico, atribuído a estes terrenos com vista de rio, livres do 
rebuliço e do ambiente infecto do porto. 

A pressão da urbanização sobre as fontes e cursos de água 
locais é tão antiga como a urbanização propriamente dita. Facil-
mente se percebe a vontade de fazer desaparecer rios depois de 
um uso intenso de drenagem das sujidades públicas e domésticas. 
O apelidar medieval de um rio como «merdeiro» ou «merdário», 
mais do que um atentado ecológico, será antes uma condenação 
ao perpétuo esquecimento da sua condição enquanto coisa natural, 
com a pureza original e a preciosidade que lhe seria atribuída na 
actualidade.

Num contexto de menor pressão urbana, na parte ociden-
tal da cidade, é ainda recente a memória da presença de indústrias 
que se instalaram ao longo da Ribeira da Granja e dos seus efluen-
tes: a fábrica do Graham na Avenida da Boavista, de fiação e tintu-
raria, ou a fábrica de Lanifícios de Lordelo são exemplos que ainda 
subsistiam nos finais do século passado. Tal como se dizia que a 
cor do Rio Ave antecipava a paleta cromática da moda da estação 
seguinte, também no Calém, onde a Ribeira da Granja desagua no 
Douro, as cores e os cheiros se iam alterando conforme a sua pro-
dução.

O crescimento explosivo das cidades em finais do século 
XIX também teve paralelo no Porto. Entre 1864 e 1890 a população 
recenseada quase que duplica em resposta ao processo de indus-
trialização e à sua necessidade de mão-de-obra. Os sistemas locais 
de captação de água para consumo doméstico, no Porto como em 
quase todas as cidades europeias, tornam-se obsoletos. 

Relativamente ao recurso a sistemas locais de captação 
de água e esgoto e à intensificação do seu uso, Nuno Portas refe-
riu num contexto de elaboração de um plano no Alto Minho, que a 
solução do uso de um poço e de uma fossa séptica por propriedade, 
rapidamente se convertia em «poça» e «fosso», com a contamina-
ção das fontes de água limpa na proximidade dos reservatórios para 
drenagem de esgoto. Esta realidade contemporânea que se observa 
nos locais de urbanização dispersa e que justificou a necessidade 
de criar redes de infra-estruturas colectivas, seria ainda mais gri-
tante em locais de consolidação concentrada desta época.

Data de 1882 a primeira concessão do abastecimento colec-
tivo à francesa Compagnie Générale des Eaux pour l’Étranger, que 
recorre às águas dos Rios Sousa e Ferreira, fora dos limites do con-
celho. Logo em 1927, este serviço passa em definitivo para o domí-
nio municipal, mas continua a chamar-se «Água da Companhia» 
àquela que é contratada. A função dos rios, fontanários e manan-
ciais, para além dos aguadeiros que serviam os mais favorecidos 
de porta em porta, é substituída por uma rede artificial de tubos 
enterrados, reservatórios e estações de bombagem. As sujidades 

M
M
M

M

M
M
M

M

M

M
M

M
M

M
M
M
U
S
E
U

D
A

C
I
D
A
D
E

365

passam por Estações de Tratamento de Água Residual (ETAR), 
antes de voltar para o Douro. A água, limpa ou suja, para servir as 
casas já não segue o «caminho do vale», pelas linhas da topografia 
e movida apenas pela gravidade.

3 — Sê água
Antes de aprendermos a encaminhar as águas, fora do caminho do 
vale e contra a gravidade, e a separar as limpas das sujas, a depen-
dência dos assentamentos urbanos da proximidade das fontes 
naturais era total. Beber e drenar os restos imundos da actividade 
humana são duas necessidades fundamentais que organizam os 
modos primitivos de distribuição do colectivo no território. A mon-
tante, quanto mais perto da origem, maior a sua pureza; junto à foz 
acumular-se-ia, naturalmente, maior insalubridade. A natureza 
cíclica da água, a sua evidente ligação com a viabilidade da vida e os 
bens para a saúde decorrentes do banho e de outras lavagens, inte-
gra, desde logo, as interacções e rituais quotidianos da urbanidade, 
tornados evidentes nas práticas de várias confissões religiosas: dos 
baptismos no Rio Jordão, às cerimónias fúnebres no Ganges, pas-
sando pelo abdesto islâmico antes de cada oração.

A existência de banhos e fontanários como parte do espaço 
público em diferentes civilizações relembra que a água é um bem 
cujo acesso pressupõe alguma forma de entendimento e confronto. 
De igual modo, o reencaminhamento de cursos de rios em leva-
das para alimentar moinhos ou sistemas de regadio, a concessão 
de pesqueiros e o estabelecimento de pontos de travessia cristaliza 
sistemas de relação — tensas ou amenas — que podem percorrer 
várias gerações. A palavra «rivalidade» deriva originalmente do 
latim rivalis, designando duas pessoas em usufruto ou disputa de 
um mesmo ribeiro. 

Com a criação de uma rede de canalizações, de reserva-
tórios e estações de bombagem, a água para consumo chega agora 
a todas as casas, erodindo o acto de se servir da água da esfera 
pública para um domínio progressivamente mais privado. No pró-
prio desenho da habitação, com pouco mais de um século, a casa 
de banho passa do exterior da casa para se adoçar ao alçado tardoz, 
depois para o interior da casa e, finalmente, para dentro do quarto.

 A sofisticação tecnológica com que a água para consumo é 
gerida e a facilidade com que a ela se acede, com a simplicidade do 
girar de uma torneira em casa, torna invisível a complexidade infra-
-estrutural que a permite, mas também torna opaca a organização 
política que lhe está subjacente. A rede de tubos de água e de esgoto 
é enterrada, deixando apenas à vista os reservatórios localizados 
em pontos altos e, mensalmente, a factura que chega pelo correio. 
Mesmo a relação com as entidades que gerem o consumo e drena-
gem de água se torna mais invisível, com os sistemas de factura-
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ção electrónicas e contagens de consumo por telemetria. No Porto, 
descontando as primeiras décadas do sistema de abastecimento na 
cidade onde, como vimos, estava a cargo de uma empresa privada 
e estrangeira, as suas gestão e posse são actualmente municipais e, 
portanto, de todos. 

Esta completa artificialização do sistema de abasteci-
mento tornou praticamente obsoleta ou residual, a dependência 
funcional da cidade das suas águas locais. Do mesmo modo, o fim 
da actividade portuária no Douro esvaziou em grande parte, e de 
modo abrupto, o sentido colectivo original decorrente de um uso 
centenário.

Apesar da tentação de produzir algum tipo de reflexão 
nostálgica ou até revivalista da questão da água, a situação pre-
sente oferece-se sobretudo a repensar a sua condição natural, mas 
também de a resgatar para o uso comum. Compreendendo a flui-
dez do funcionamento dos sistemas hídricos biofísicos, é possível 
procurar, nesses fragmentos visíveis que subsistem, um entendi-
mento do território ou de nexo que restabeleça ou invente outra 
noção de rede. Tal como as plantas espontâneas que cobrem a 
ruína de um moinho de água em Lordelo, na sequência de tantos 
anos de abandono, também os sistemas artificiais ou artificializa-
dos podem ser colonizados pelo espaço público e repensados para 
um uso que seja comum. 

Empty your mind. Be formless. Shapeless. Like water. 
Now, you put water into a cup, it becomes the cup. 
You put water into a bottle, it becomes the bottle.  
You put it in a teapot, it becomes the teapot.  
Water can flow, or it can crash. 
Be water, my friend. 
(Bruce Lee)

A Hidráulica, com o seu conhecimento específico sobre o 
comportamento da água, é instrumental para entender e orquestrar 
este fluir, redefinindo ou esbatendo de forma consciente as linhas 
entre uma ideia de natureza e um sistema artificial, entre húmido 
e seco, individual e colectivo. A água não viaja sozinha. Transporta 
consigo materiais tão grandes quanto a intensidade do seu caudal, 
que se vão juntando à medida do entroncar sucessivo dos cursos. 
Possibilita a continuidade de sistemas biológicos, o movimento de 
inertes, mas também o movimento de pessoas. A sedimentação de 
materiais no leito e nas margens é também a sedimentação e docu-
mentação da passagem do tempo que importa aprender a saber ler.
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ECOSSISTEMA
AQIYL ANIYS

A experiência que me iluminou a respeito do 
funcionamento e a ordem complexa e predeterminada 
de um ecossistema resultou de ter tido um aquário. 
Pode pensar-se que manter um ambiente saudável em 
um aquário é uma coisa simples, mas não é assim tão 
fácil. Deve existir um equilíbrio natural que tenha sido 
desenhado de forma inteligente. Logo percebi que, 
para conseguir providenciar um ambiente saudável 
para os peixes no aquário, precisava de reproduzir o 
equilíbrio natural que existe em ambientes de água 
doce e salgada na natureza.

Achei que manter um aquário seria tão fácil 
quanto adicionar um pouco de água, algumas pedras 
e alguns peixes, e alimentá-los. Este não foi o caso 
e, em muito pouco tempo, a água tornou-se turva, 
com fezes de peixe dissolvidas e bactérias nocivas. 
Aprendi da maneira mais difícil que, se o ambiente 
não imitasse de perto o habitat natural dos peixes, 
eu não seria capaz de manter o aquário saudável. O 
ambiente necessário para os peixes sobreviverem e 
se desenvolverem é predeterminado. Aprendi que 
tudo no tanque interagia entre si e que era necessário 
um equilíbrio específico, entre os micro-organismos, 
os minerais, a comida, e os níveis de pH da água e 
de oxigénio.

Tive de remover produtos químicos sintéticos 
que foram adicionados à água da torneira que usei 
para encher o aquário. Produtos químicos, como o 
cloro, atacaram rapidamente a saúde dos peixes. 
Precisei de adicionar bactérias benéficas à água e de 
ter um lugar para elas crescerem, para que pudes-
sem alimentar-se dos compostos que existem nas 
fezes dos peixes e produzir subprodutos, como o 
oxigénio, para manter a água saudável. As bactérias 
benéficas neutralizaram o crescimento de bactérias 
nocivas, cortando a sua fonte de alimentação. As 
bactérias benéficas também mantinham os nutrien-
tes em equilíbrio, o que sustentava o pH e o nível 
de oxigénio desejados no tanque. Acho que o gesto 
mais importante que tive no apoio à saúde geral do 
aquário e dos peixes foi inclusão de plantas. As plantas 
desempenham um papel muito importante na manu-
tenção da vida no ecossistema terrestre, e isso inclui 
não apenas a saúde da vida na Terra, mas também a 

saúde da vida nos oceanos, lagos e riachos e, neste 
caso, no aquário.

A vida vegetal desempenhou um papel muito 
importante na manutenção da saúde do aquário 
e dos peixes, e desempenha um papel igualmente 
importante no ecossistema da Terra. Como as plantas 
crescem na Terra por meio da absorção de minerais 
no solo, as plantas do aquário, para crescer, absor-
vem nitratos e outros compostos que existem nas 
fezes dos peixes. As plantas em ambos os ambientes 
convertem o dióxido de carbono (CO₂), produzido 
pelos animais, em oxigénio (O₂), que os animais pre-
cisam para realizar os seus processos metabólicos. 
As plantas terrestres limpam o ar, e as plantas em 
fontes naturais de água e no aquário limpam a água, 
o que serve para proteger a vida nos dois ambientes. 
As plantas também servem como fonte de alimento e 
a sua composição de nutrientes fortalece o sistema 
imunitário dos animais.

O ambiente insalubre no aquário era resultado 
da oposição à ordem predeterminada ou inteligente, 
o que resultava num desequilíbrio e na proliferação 
de doenças. Quando coloco plantas neste contexto, 
elas geralmente são capazes de resistir e criar um 
ambiente inóspito a doenças, e reequilibrar os nutrien-
tes da água.

Observei que as plantas do aquário, em face 
do desequilíbrio, eram muito mais resistentes do 
que os peixes. A sua robustez ajudou-as a sobreviver 
em condições desfavoráveis e deu-lhes tempo para 
trazer de volta ao equilíbrio o ambiente no tanque. 
A composição de nutrientes das plantas e, especifi-
camente, a sua composição fitonutriente propiciou 
a proteção necessária contra o desequilíbrio cau-
sado pelo ambiente insalubre no tanque. Os peixes 
alimentar-se-iam das plantas e consumiriam os seus 
nutrientes e fitonutrientes, o que fortaleceria o seu 
sistema imunitário e ofereceria uma defesa adicional 
contra condições ambientais mais adversas.

«Ecossistema [Fish Tank]», Alkaline Herbal Medi-
cine. Reverse Disease and Heal the Electric Body. 
North Charlstone: CreateSpace Independent Pub-
lishing Platform, 2016
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HIDRÁULICA

#19 Hidráulica, o caderno que tem entre mãos, 
é parte integrante da colecção de fascículos do 
MUSEU DA CIDADE. Esta colecção é o espaço 
discursivo privilegiado do corpo de programa-
ção do Museu e incluirá contributos de diver-
sos autores oriundos de um amplo espectro 
disciplinar, abarcando campos do conheci-
mento como o mundo das plantas entendido  
em sentido lato, a botânica, a agricultura, temas 
do pensamento e da prática ecológica, temas 
das ciências humanas — filosofia, antropolo-
gia, etnologia, arqueologia —, ou naturais — a 
meteorologia, a astronomia —, temas indígenas, 
temas urbanos ou temas da boca e do palato — a 
poesia, a história oral, as narrativas populares, 
os mitos da origem, a gastronomia, a história 
da alimentação —, para além de uma particular 
atenção ao campo de expressão e de imanência 
da imagem.

Durante os anos de 2020/2022, e com 
periodicidade variável, serão lançados 30 fascí-
culos coleccionáveis, disponíveis para aquisição 
nos diferentes espaços do MUSEU DA CIDADE. 
No final do ano, será disponibilizada uma lista de 
encadernadores locais no nosso site.

O autor escreve segundo a antiga ortografia

Raiz fasciculada
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