
A Universidade de Coimbra e a obra hidráulica do rio Mondego :  

envolvimento e conflito 

Francisco António Ciera 

Configuraçam do Rio Mondego, desde Coimbra athé a Figueira, s.d. 



Lourenço Homem da Cunha d‘Eça, des.; Romão Eloy de Almeida, grav. 

Carta Militar das Principaes Estradas de Portugal, Lisboa, 1808 



Francisco Maria Pereira da Silva; Filipe Folque 

Planta provisoria dos campos inundados pelas maximas cheias do Mondego, seus afluentes e vales, desde Coimbra até à sua foz na vila da 

Figueira, 1858 (— linha de máxima cheia) 



José Carlos Magni? 

Planta de Coimbra e seus contornos sobre o Rio Mondego, s.d. 



Pier Maria Baldi 

Coimbra, 1668-1669 

 “…estou persuadido, que se nesta planície por toda ela tivesse havido 

diligência que o rio não alargasse, não torcesse, não minasse as praias, não 

abrisse goivas, nem a ponte de Coimbra estaria enterrada, nem a cidade 

alagada, nem os campos areados, nem os pauis incultos com tão grave dano 

da lavoura, nem se teria consumido em trabalhos inúteis tanto sangue de 

pobres.” 

Estêvão Dias Cabral, Memória sobre os danos do Mondego no campo de 

Coimbra, e seu remédio, 1791 



Francisco Dalincourt 

Carta do rio Mondego, desde Coimbra até a Figueira da Foz, s.d. 



Manuel Mexia da Silva; Manuel de Azevedo Fortes 

Planta do rio Mondego desde Coimbra até ao mar, com o projecto de hum novo alveo para o dito rio, 1703 

(copiada por Isidoro Paulo Pereira em Maio de 1780) 



Manuel Caetano de Sousa 

Ponte da cidade de Coimbra sobre o Rio Mondego em toda a sua extensão e altura, 1781 



José Carlos Magni 

Mappa topographico das villas e terras que formavão a comarca d’Arganil, antes da lei de 

19 de Julho de 1790: de toda a comarca de Coimbra e de partes das comarcas da 

Guarda, de Vizeo, Aveiro, Leiria e Thomar…, 1790 



Manuel Alves Macomboa, Mestre das Obras da Universidade 

Mappa Topografico do rio Mondego no estado em que se achava no principio de Fevereiro de 1801 mandado tirar por ordem da Congregação 

da Faculdade de Matemática, 1801 (cópia 1857) 

 “Todos os embaraços que se encontrarem de Obras, ou Publicas, ou 

Particulares, como Marachoens [paredões em pedra], Insoas, ou Manchoens 

[ilhas no meio do rio], ou seja para sima da Ponte de Coimbra, ou para baixo, 

todos devem ser removidos em beneficio da Cauza Publica da Agricultura, e 

Navegação”. 

José de Seabra da Silva, 1790 



Agostinho José Pinto de Almeida, Director das Obras do Mondego 

Joaquim Joze de Miranda, Architecto da Universidade de Coimbra 

Mappa dos principais trabalhos, executados nos últimos mezes do anno 1819 em beneficio da navegação do Mondego, e cultura dos seus 

Campos,…, [1819-1820] 



Alexandre Jozé Botelho de Vasconcellos e Sá; Antonio Egidio da Ponte Ferreira 

Planta dos campos de Coimbra, 1849 (pormenor) 









Luís Gomes de Carvalho, 

Plano Topografico, e Hydrografico da Villa da Figueira, sua Foz, e contornos; contendo o Projecto d’abertura 

da Barra da mesma Villa, 1795 



 “The diffusion of a general knowledge, and of a taste for 

science, over all classes of men, in every nation of 

Europe, or of European origin, seems to be the 

caractheristic feature of the present age. (…) In no 

former age, was the light of knowledge so extended, and 

so generaly diffused. Knowledge is not now confined to 

public schools, or to particular classes of men.” 

James Keir, Dictionary of Chemistry, 1789. 




