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Anexo I: Paisagem
I.1.

Anexo Fotográfico
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Ponto 01 - Cristo Rei

A fotografia em cima mostra uma vista panorâmica desde NE para NW enquadrando a área de estudo, desde Belém ao Terreiro do Paço. De entre os vários elementos presentes na paisagem são de destactar o Padrão dos
Descobrimentos, o Parque de Monsanto, a Ponte 25 de Abril, o Cemitério dos Prazeres, o Castelo de São Jorge e toda a frente ribeirinha. Esta fotografia ilustra, assim, as Unidades de Paisagem 77A, 77B e 77/79, correspondentes,
respetivamente, a Lisboa - Centro Histórico, Lisboa - envolvente do Centro Histórico e Rio Tejo.
A fotografia em baixo mostra um enfiamento para a zona de intervenção, facilmente identificável pela presença de contentores bem como das gruas.
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Ponto 02 - Cais de Cacilhas | Ginjal
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A fotografia em cima mostra uma vista sobre a Rua do Ginjal, enquadrando o ponto de tomada de vista, dentro da Unidade de Paisagem 79.
A fotografia em baixo mostra uma vista para NE sobre a zona de intervenção, facilmente identificável pela presença dos contentores. Permite ainda distinguir a
subunidade de paisagem 77Bb, correspondente à colina de Monsanto.

Área de Estudo Paisagem
(buffer 3km)

1

Ponto 03 - Monumento Padrão dos Descobrimentos

Área de Intervenção

0

Ponto de tomada
de vista
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ANEXO FOTOGRÁFICO PAISAGEM
A fotografia em cima à esquerda mostra um enfiamento para a zona de intervenção a partir do Padrão dos Descobrimentos, que permite perceber que, ainda
que haja intervisibilidade, as alterações previstas no projeto em apreço não serão perceptíveis a partir do ponto de tomada de vista.
A fotografia à direita mostra uma vista do Padrão dos Descobrimentos, enquadrando o ponto de tomada de vista, na unidade de paisagem 77B.

Folha nº

Escala:

1 : 50 000

Data:

1/4

Junho 2019

Ponto 04 - Bairro do Alvito

A fotografia panorâmica mostra uma vista da área de estudo, destacando-se o Palácio e
Tapada das Necessidades (à esquerda) e a Ponte 25 de Abril (à direita). Em terceiro plano
encontra-se a encosta correspondente à unidade de paisagem 79 - Arco ribeirinho
Almada-Montijo, destacando-se o Cristo Rei, na zona central. A fotografia à direita mostra
um enfiamento sobre a área de intervenção sendo perceptível o Edifício Vasco da Gama,
que será demolido.
A fotografia em baixo mostra uma vista sobre o Bairro do Alvito que dá o nome ao ponto de
tomada de vista.
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Ponto 05 - Capela de Santo Amaro

10

A fotografia à esquerda mostra
um enfiamento para a área de
intervenção, facilmente
identificável pela presença das
gruas.
Ainda que venham a ser
perceptíveis as alterações
preconizadas no projeto,
nomeadamente a demolição
do Edifício Vasco da Gama, a
vista é marcada pela presença
dos pilares da Ponte 25 de
Abril.
A fotografia à direita mostra
uma vista para a Capela de
Santo Amaro.
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Área de Intervenção

Área de Estudo Paisagem
(buffer 3km)

1

Ponto 06 - Palácio das Necessidades
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Ponto de tomada
de vista
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ANEXO FOTOGRÁFICO PAISAGEM
Vista para S no sentido da área de intervenção.
A partir deste ponto é visível o Edifício Vasco da Gama (a demolir).
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Ponto 08 - Jardim 9 de Abril | Museu de Arte Antiga

A fotografia à esquerda mostra uma vista panorâmica sobre a área de intervenção. Do lado direito da imagem localiza-se o edifício Vasco da Gama, a demolir.
A presença dos contentores e das gruas permite identificar claramente o uso portuário, que caracteriza esta zona da frente ribeirinha lisboeta, incluída na subunidade de paisagem 77Ac.
A fotografia à direita mostra uma vista para o Museu de Arte Antiga e Jardim 9 de Abril, que dão nome ao Ponto de Tomada de Vista.

Ponto 07 - Doca de Santo Amaro
A fotografia mostra uma vista para E, sobre a área de intervenção. Do lado
esquerdo da imagem (à esquerda do edifício da Administração do Porto de
Lisboa), localiza-se o edifício Vasco da Gama, a demolir.
Apesar da evidência dos contentores e das gruas, a unica intervenção que
se prevê venha a ser possível a partir deste ponto de tomada de vista é,
precisamente, a demolição do edifício Vasco da Gama.
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Ponto 09 - Cais fluvial do Cais do Sodré
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Vista para E no sentido da área de intervenção, localizada
na zona central da imagem, junto à Ponte de 25 de Abril.
Ainda que as gruas permitam localizar a área de
intervenção, as alterações preconizadas no projeto não
serão perceptíveis a partir do ponto de tomada de vista.
Esta imagem permite, ainda, interelacionar as 4 unidades
de paisagem delimitadas dentro da área de estudo.
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Área de Intervenção

Área de Estudo Paisagem
(buffer 3km)

1
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Ponto 10 - Miradouro de Santa Catarina | Bairro Alto

Ponto de tomada
de vista

A fotografia à esquerda apresenta um enfiamento
sobre a área de intervenção, perceptível pela
presença das gruas e pórticos do porto. É também
visível o edfício Vasco da Gama (a demolir).
A fotografia à direita ilustra uma das estreitas e
íngremes ruas (Travessa da Laranjeira), que
permitem a ligação à Calçada da Bica e que
constituem um dos espaços característicos da
subunidade de paisagem 77Aa, em pleno Centro
Histórico de Lisboa.
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Ponto 11 - Alcântara | Limite da Área de Intervenção

A fotografia em cima mostra uma vista do edifício Vasco da Gama (que será demolido). Na segunda imagem vemos a zona de estacionamento onde se irá implantar o novo edifício (do lado direito da imagem).
Na terceira fotografia é visível a marina e doca de recreio de Alcântara. A última imagem mostra o edifício da Gare Marítima de Alcantara, classificado como Monumento de Interesse Publico.

Ponto 12 - Alcântara | Limite da Área de Intervenção
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A fotografia em cima mostra uma vista panorâmica sobre a zona de estacionamento onde se irá implantar o novo edifício (do lado esquerdo da imagem).
Na fotografia em baixo é visível o edifício Vasco da Gama (a demolir) bem como a marina de recreio da Doca do Espanhol.

Área de Intervenção

Área de Estudo Paisagem
(buffer 3km)
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Ponto 13 - Alcântara | Limite da Área de Intervenção
Enfiamento sobre o terminal vendo-se,
do lado direito da imagem, a doca e
marina de recreio da Doca do
Espanhol. Do lado esquerdo é visível
a Gare Marítima da Rocha e Conde
de Óbidos, classificado como
Monumento de Interesse Publico.
Apesar da grande proximidade à área
de intervenção, não se prevê que a
partir deste ponto de tomada de vistas
as alterações propriamente ditas
tenham uma incidência visual de
particular significado, à exceção da
demolição dos edificios da Terlis e
Vasco da Gama (em posição
aproximadamente central, na
fotografia, em segundo plano).
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Simulações do projeto em fotografia real
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1.

ENQUADRAMENTO
Para poderem operar eficientemente, os terminais de contentores têm que dispor de áreas de
parqueamento com capacidade suficiente não só para armazenar o máximo de contentores que em
dado momento estacionam no terminal, como ainda para permitir dispor os contentores em parque
de forma racional, eliminando ou reduzindo ao mínimo movimentações inúteis, como aquelas que
por vezes se têm que efetuar para aceder a um contentor que sobre ele tem estivados outros
contentores.
A preocupação havida na construção da configuração representada na simulação foi a de garantir que,
em qualquer das secções transversais do parque, se possa aceder e movimentar qualquer dos
contentores nela dispostos, sem recurso a translações longitudinais dos RTGs (pórticos de parque).
Para tal, nas fiadas transversais de contentores, com uma capacidade total de 35 contentores (7 em
largura por 5 em altura) foram apenas estivados 31, deixando quatro espaços vazios, a fim de permitir
alcançar todos os contentores, incluindo os contentores da primeira estiva, deslocando previamente
para os espaços deixados vazios os contentores que estão sobre aquele que se pretende movimentar:

A possibilidade de poder movimentar qualquer contentor disposto numa fiada transversal do parque
não constitui, por si só, condição suficiente para assegurar a operacionalidade a um terminal já que:
−

As operações nos navios iniciam-se sempre pela descarga, já que o carregamento é feito
usando os espaços dos navios que ficam libertos após descarga. É, portanto, necessário que
existam no parque espaços disponíveis para nele poder colocar os contentores a descarregar,
sem que isso signifique trancar o parque ou realizar grandes números de transferências de
contentores, altamente prejudiciais ao nível de eficiência operacional.

−

O mesmo se passa com os comboios que entram no terminal, primeiro há que os descarregar
e encontrar espaços libertos no terminal para o fazer, e só depois se podem carregar. Embora
naturalmente com menor impacto, o mesmo se passa com os camiões.
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−

A maioria dos serviços que escalarão o terminal terão frequência semanal. Assim, os
contentores para embarque serão recebidos no terminal ao longo dos seis dias anteriores ao
dia de escala. Para poder assegurar níveis elevados de eficiência é indispensável dispor os
contentores de exportação (também os de transhipment a embarcar), classificados por porto
de destino e classe de peso, de tal forma que em cada coluna vertical só deverão ficar
contentores para o mesmo porto de destino e pertencentes à mesma classe de peso. Para
parquear e classificar estes contentores é necessário prever espaços libertos suficientes que se
irão enchendo progressivamente ao longo dos 6 dias de receção.

−

De uma maneira geral, na altura que se procede à descarga de contentores de importação,
ainda se desconhece o dia em que dias os respetivos consignatários irão enviar camiões para
os transportar para as suas instalações. O conhecimento é transmitido com curta antecedência,
obrigando a que os contentores anunciados para sair do terminal em determinado dia estejam
parqueados por forma a eliminar ou reduzir ao máximo movimentações inúteis para os libertar
de contentores estivados sobre eles.

Na configuração da simulação, a relação entre os números de contentores dispostos em parque e o
número total de espaços disponíveis no terminal (capacidade geométrica do parque) é de 0,89,
número que corresponde a uma altura média de empilhamento de 4,45, o que se traduz num terminal
totalmente congestionado, bloqueado por falta de espaços livres para poder operar. Foi assim
apresentada por constituir uma situação máxima e que pode ocorrer, embora apenas em situações
extremas e pontuais, como consequência de greves ou outras convulsões graves que ditem a
suspensão das operações.
Para o cálculo de capacidade do Terminal de Contentores de Alcântara foi utilizada a metodologia de
cálculo baseada em “ The Capacity in Container Port Terminals”, aprovada pela UNCTAD em 12 de
Dezembro de 2012.
Através desta metodologia calcula-se a capacidade máxima de terminal de contentores a partir da
altura máxima de empilhamento (H), o número de espaços para contentores no chão (ground slots), a
rotação de contentores em parque e um fator de eficiência operacional K cujo valor pode variar entre
0,55 e 0,8 sendo o valor mais comummente aceite de 0,75 para terminais com o tipo de equipamento
que será utilizado no TCA. A fórmula a utilizar para o cálculo de capacidade máxima de um terminal
de contentores é:
Cy = #GS x h x r
Em que:
Cy – Capacidade operacional máxima do terminal em TEUs / ano
#GS – Espaços para contentores no chão (ground slots) em TEUs
h - Altura de empilhamento operacional médio ao longo do ano, h = KH
r – número de rotações anuais de contentores no parque, r = 365 / Tdw
TdW - Tempo médio de estadia de contentores no parque (dwell time), expresso em dias
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Assim, considerando K = 0,75 e o terminal de Alcântara a operar todo o ano à sua capacidade máxima
efetiva, a altura de empilhamento médio anual é de 3,75 valor bastante inferior aos 4,45 a que conduz
a simulação fotográfica apresentada.
Estas diferenças ainda são maiores se comparadas com as alturas médias de empilhamento que se
obtêm para os níveis de movimentação previstos no projeto.
A fórmula anterior pode ser utilizada com o fim de determinar o valor médio anual de altura de
empilhamento efetivo substituindo capacidade máxima efetiva (Cy) por movimentações previstas (Mp)
em TEUs:
Mp = # GS x h x r
h = Mp / #GS x r
Para os anos chave do projeto, esta fórmula conduz aos seguintes valores:
Tabela 1.1 – Altura de Empilhamento médio anual

Mov. Anual (Mp)
Ground slots (#GS)
Estadia média anual Contentores (Tdw)
Nº de rotações anuais (r)
Altura empilhamento médio anual (h)

2018

2028

2038

144,344

386,757.00

519,769

2863

3395

3395

7

7

7

51,86

51,86

51,86

1

2

3

O empilhamento médio anual em condições de operacionalidade do terminal atinge um valor de 3
alturas, valor significativamente inferior aos 4,45, valor que pode ser atingido sob condições anómalas
e pontuais.
Relativamente à posição das lanças dos pórticos de cais, estas encontram-se a 60º por ser esta a
posição normal quando um pórtico não está a ser utilizado. A posição a 90º só se utiliza em situações
pontuais para permitir a execução de trabalhos de manutenção específicos.

2.

SIMULAÇÕES
Em anexo apresentam-se as imagens das simulações em fotografia real.
Os pontos de tomada de vistas são os seguintes:
1 - Miradouro de Santo Amaro
2 - Miradouro do Largo da Necessidades
3 - Jardim 9 de abril/Museu Nacional de Arte Antiga;
4 - Miradouro de Santa Catarina;
5 - Miradouro do Cristo Rei (Base)
6 - Casa da Cerca (Almada) - Miradouro do Largo da Boca do Vento
7 - Ponto, no rio Tejo, coincidente com a rota da travessia Cacilhas-Cais do Sodré
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3.

CONCLUSÕES
A análise com base na cartografia e simulações da presença do projeto sobre fotografia real permite
verificar que irá, de facto, existir uma presença mais evidente e efetiva com a implementação do
projeto, sobretudo, no que diz respeito ao incremento da altura dos pórticos de carga e descarga de
contentores marítimos, bem como uma maior volumetria e barreira visual potencial originada pela
capacidade de armazenamento de uma maior quantidade de contentores.
A simulação sobre fotografia real considerou a presença no TCA de um navio da Classe IV (navio de
maior dimensão que se prevê que venha a atracar no TCA). Pela análise dessas imagens verifica-se que
o navio tem uma presença marcante, principalmente para os observadores da margem sul. Contudo,
não se trata de um “elemento estranho” na paisagem, já que se deve ter em conta que, atualmente, já
atracam no porto de Lisboa navios de grandes dimensões, como os navios de cruzeiros.
Face ao acima exposto, do ponto de vista paisagístico e visual, o projeto introduz uma alteração que
não se considera ser de elevada magnitude, uma vez que o uso continuará a ser o mesmo, o qual se
desenvolve e tem vindo a evoluir no local desde tempos remotos, sendo uma atividade que, apesar de
ser impactante a nível visual e paisagístico, é indissociável da cidade de Lisboa, uma vez que se refere
à fundação da própria cidade.
Note-se que a intervenção foi planeada cuidadosamente, nomeadamente ao nível da sua integração
paisagística, não extravasa a área concessionada para o uso portuário, a qual foi classificada de baixa
sensibilidade visual. Considera-se, portanto, dada a ligação e dependência histórica da cidade à
atividade portuária, que o presente projeto é passível de integração na paisagem envolvente, mesmo
sabendo que na envolvente ocorrem zonas de muito elevada qualidade visual (rio Tejo).
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Imagens das simulações em fotografia real
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1 - Miradouro de Santo Amaro (atual)
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1 - Miradouro de Santo Amaro (projeto)
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2 - Miradouro do Largo da Necessidades (atual)
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2 - Miradouro do Largo da Necessidades (projeto)
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3 - Jardim 9 de abril/Museu Nacional de Arte Antiga (atual)
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3 - Jardim 9 de abril/Museu Nacional de Arte Antiga (projeto)
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4 - Miradouro de Santa Catarina (atual)
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4 - Miradouro de Santa Catarina (projeto)
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5 - Miradouro do Cristo Rei (Base), (atual)
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5 - Miradouro do Cristo Rei (Base), (projeto)

T17.075 – Simulações do Projeto em fotografia real

A-11

6 - Casa da Cerca (Almada) - Miradouro do Largo da Boca do Vento (atual)
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6 - Casa da Cerca (Almada) - Miradouro do Largo da Boca do Vento (projeto)
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7 - Ponto, no rio Tejo, coincidente com a rota da travessia Cacilhas-Cais do Sodré (atual)
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7 - Ponto, no rio Tejo, coincidente com a rota da travessia Cacilhas-Cais do Sodré (projeto)
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Património
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Anexo J: Património
J.1. Autorização PATA
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J.2. Fichas de elementos patrimoniais
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ANEXO - FICHA DE ELEMENTO PATRIMONIAL
PATRIMÓNIO EDIFICADO
ELEMENTOS DESCRITIVOS
Referência
Localização

Designação

EP1

Largo de Alcântara-mar.

Gare Marítima de Alcântara.
Coordenadas

38°41'57.64"N, 9°10'27.24"W

Localização face ao projecto
Área de Afectação Directa
Bibliografia
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-viasde-classificacao/geral/view/330115
Proprietário
Estado Português
Época de Construção
Contemporânea
Tipologia
Categoria
Património Arquitectónico
Classificação
Arquitectura Civil Privada
Monumento Nacional
Arquitectura Civil Pública
X
Imóvel/Monumento de Interesse Público
X
Arquitectura Religiosa
Imóvel de Interesse Municipal
Valor Arquitectónico
Arquitectura Militar
Arquitectura Erudita
De qualidade
X
Arquitectura Popular
De acompanhamento
Arquitectura Urbana
Dissonante
Arquitectura Rural
Sem interesse
Legislação: Portaria n.º 740-FC/2012, DR, 2.ª série, n.º 252 (suplemento), de 31-12-2012

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Geral
Bom
Adições
Alterações
Modo Associativo

Estrutura

Cobertura

Bom
Ligeiras
Isolado

Bom

X

Profundas
Agrupado Contínuo

Interior
Bom
Isento
Agrupado descontínuo

VALOR PATRIMONIAL
Valor criativo
Valor Sócio-Religioso
Valor Histórico
Valor Científico
Valor Estético

X
X
X
X

Valor
Valor de Integração
Valor Estilístico
Valor de Pertença
Valor Patrimonial

X
X
X
Elevado

DESCRIÇÃO
A Gare Marítima de Alcântara foi projectada e construída no âmbito de modernização dos equipamentos portuários da capital. A Gare revela
a concepção de um edifício amplo, estruturado em betão armado e desenvolvendo os espaços principais ao nível do piso superior, tendo
em linha de conta que os espaços do piso térreo ficariam destinados às actividades do cais. A gare apresenta um amplo vestíbulo e uma
nave alongada de linhas curvas. No vestíbulo estão patentes pinturas murais da autoria de José de Almada Negreiros, subdivididas em
dois trípticos e duas figuras avulsas, uma delas alusiva ao milagre de D. Fuas Roupinho. Um extenso terraço percorre toda a fachada,
prolongando-se em ambos os lados para além do edifício. Sandra Vaz Costa, 2001
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-declassificacao/geral/view/330115
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Gare Marítima de Alcântara e Zona Especial de Protecção da Gare Marítima de Alcântara e Gare Marítima da Rocha do
Conde de Óbidos, fonte Atlas do Património Classificado e em Vias de Classificação, Direcção Geral do Património
Cultural
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ELEMENTOS DESCRITIVOS
Designação

Edifício Pedro Álvares Cabral, antigos armazéns frigoríficos do bacalhau e atual
Museu do Oriente.
Localização
38°42'10.15"N, 9°10'13.21"W
Coordenadas
Avenida de Brasília, Museu do Oriente
Localização face ao projecto
Área de Afectação Directa
Bibliografia
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-emvias-de-classificacao/geral/view/12569400
Proprietário
Estado Português
Época de Construção
Contemporânea
Tipologia
Categoria
Património Arquitectónico
Classificação
Arquitectura Civil Privada
Monumento Nacional
Arquitectura Civil Pública
X
Imóvel/Monumento de Interesse Público
X
Arquitectura Religiosa
Imóvel de Interesse Municipal
Valor Arquitectónico
Arquitectura Militar
Arquitectura Erudita
De qualidade
X
Arquitectura Popular
De acompanhamento
Arquitectura Urbana
Dissonante
Arquitectura Rural
Sem interesse
Legislação: Portaria n.º 401/2010, DR, 2.ª série, n.º 114, de 15-06-2010
Referência

EP2

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Geral
Bom
Adições
Alterações
Modo Associativo

Estrutura

Cobertura

Bom
Ligeiras
Isolado

Bom
Profundas
Agrupado Contínuo

Interior
Bom
Isento
Agrupado descontínuo

X

VALOR PATRIMONIAL
Valor criativo
Valor Sócio-Religioso
Valor Histórico
Valor Científico
Valor Estético

X
X
X
X

Valor
Valor de Integração
Valor Estilístico
Valor de Pertença
Valor Patrimonial

X
X
X
Elevado

DESCRIÇÃO
O antigo edifício dos Armazéns Frigoríficos e da Comissão Reguladora do Comércio do Bacalhau do Porto de Lisboa, de traça modernista,
foi desenhado pelo arquitecto João Simões a partir de 1939. Integrava-se no espírito racionalista e funcionalista que representava uma das
grandes tendências da época, e que, no âmbito da acção da Administração do Porto de Lisboa e da frente ribeirinha, levaria igualmente à
construção das Gares Marítimas de Alcântara e da Rocha do Conde de Óbidos, além de diversas outras dependências portuárias.
O edifício foi construído de raiz para armazenar e conservar bacalhau seco e frutas frescas, possuindo uma estrutura de lajes e vigas de
betão armado concebida para suportar o peso destes produtos. Estava dividido em 50 câmaras frigoríficas diferenciadas e diversas zonas
de tratamento dos alimentos, para além de armazéns, casa das máquinas, e até ginásio para os trabalhadores. Nas paredes exteriores
conservam-se painéis com baixos-relevos do mestre Barata Feyo. Funcionou como armazém de bacalhau até1992, quando foi encerrado.
A sua requalificação, pelos arquitectos José Luís Carrilho da Graça e Rui Francisco (com enquadramento paisagístico de Gonçalo Ribeiro
Telles) teve como objectivo receber o Museu do Oriente. O actual museu dispõe de seis pisos e cave, com dois andares de área expositiva,
reservas, auditório e restaurante panorâmico. Acolhe o acervo de arte da Fundação do Oriente e a colecção particular do sinólogo francês
Jacques Pimpaneau, composta por milhares de peças de arte popular de diferentes países asiáticos.
Sílvia Leite / DIDA - IGESPAR, I.P. /2009
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-declassificacao/geral/view/12569400
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Edifício Pedro Álvares Cabral e Zona Especial de Protecção da Gare Marítima de Alcântara e Gare Marítima da Rocha do
Conde de Óbidos, fonte Atlas do Património Classificado e em Vias de Classificação, Direcção Geral do Património
Cultural
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ELEMENTOS DESCRITIVOS
Designação
Gare Marítima da Rocha do Conde de Óbidos.
38°42'5.12"N, 9° 9'44.01"W
Coordenadas
Avenida Brasília, Rua General Gomes
Araújo, Cais da Rocha
Localização face ao projecto
Área de Afectação Directa
Bibliografia
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-viasde-classificacao/geral/view/330140
Proprietário
Estado Português
Época de Construção
Contemporânea
Tipologia
Categoria
Património Arquitectónico
Classificação
Arquitectura Civil Privada
Monumento Nacional
Arquitectura Civil Pública
X
Imóvel/Monumento de Interesse Público
X
Arquitectura Religiosa
Imóvel de Interesse Municipal
Valor Arquitectónico
Arquitectura Militar
Arquitectura Erudita
De qualidade
X
Arquitectura Popular
De acompanhamento
Arquitectura Urbana
Dissonante
Arquitectura Rural
Sem interesse
Legislação: Portaria n.º 740-FC/2012, DR, 2.ª série, n.º 252 (suplemento), de 31-12-2012
Referência
Localização

EP3

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Geral
Bom
Adições
Alterações
Modo Associativo

Estrutura

Cobertura

Bom
Ligeiras
Isolado

Bom

X

Profundas
Agrupado Contínuo

Interior
Bom
Isento
Agrupado descontínuo

VALOR PATRIMONIAL
Valor criativo
Valor Sócio-Religioso
Valor Histórico
Valor Científico
Valor Estético

X
X
X
X

Valor
Valor de Integração
Valor Estilístico
Valor de Pertença
Valor Patrimonial

X
X
X
Elevado

DESCRIÇÃO
Projectada a partir de 1934 e construída entre 1945 e 1948, a Gare Marítima da Rocha do Conde de Óbidos insere (sic) no programa de
modernização dos serviços do Porto de Lisboa. Concebida numa estrutura de betão armado apresenta um primeiro andar reservado aos
passageiros e o piso térreo destinado aos serviços do cais. Composta por dois corpos, a Gare apresenta um vestíbulo principal e uma
ampla nave. O terraço-varanda prolonga-se na direcção nascente para além das linhas do edifício. Como acontecera com a Gare Marítima
de Alcântara, também aqui Pardal Monteiro chamou José de Almada Negreiros para animar com pinturas murais as paredes do do grande
vestíbulo. Modernamente desenhada, esta Gare apresenta fachadas rasgadas por envidraçados pontuados com pequeno óculos. Aqui as
linhas curvas conjugam-se em harmonia com os valores ortogonais de estruturas numa volumetria proporcionada e com sentido de escala.
Sandra Vaz Costa, 2001.
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-declassificacao/geral/view/330140
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Gare Marítima da Rocha do Conde de e Zona Especial de Protecção da Gare Marítima de Alcântara e Gare Marítima da
Rocha do Conde de Óbidos, fonte Atlas do Património Classificado e em Vias de Classificação, Direcção Geral do
Património Cultural
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ELEMENTOS DESCRITIVOS
Designação
Palácio do Conde de Óbidos, atualmente sede nacional da Cruz Vermelha Portugal.
38°42'14.66"N, 9° 9'48.74"W
Coordenadas
Jardim 9 de Abril, 1/3 e Escadaria José
António Marques
Localização face ao projecto
Área de Afectação Indirecta
Bibliografia
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-viasde-classificacao/geral/view/74272
Proprietário
Cruz Vermelha Portuguesa
Época de Construção
Moderna/Contemporânea
Tipologia
Categoria
Património Arquitectónico
Classificação
Arquitectura Civil Privada
X
Monumento Nacional
Arquitectura Civil Pública
Imóvel/Monumento de Interesse Público
X
Arquitectura Religiosa
Imóvel de Interesse Municipal
Valor Arquitectónico
Arquitectura Militar
Arquitectura Erudita
X
De qualidade
X
Arquitectura Popular
De acompanhamento
Arquitectura Urbana
X
Dissonante
Arquitectura Rural
Sem interesse
Legislação: Decreto n.º 45/93, DR, I Série-B, n.º 280, de 30-11-1993
Referência
Localização

EP4

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Geral
Bom
Adições
Alterações
Modo Associativo

Estrutura

Cobertura

Bom
Ligeiras
Isolado

Bom
Profundas
Agrupado Contínuo

Interior
Bom
Isento
Agrupado descontínuo

X

VALOR PATRIMONIAL
Valor criativo
Valor Sócio-Religioso
Valor Histórico
Valor Científico
Valor Estético

X
X
X
X

Valor
Valor de Integração
Valor Estilístico
Valor de Pertença
Valor Patrimonial

X
X
X
Elevado

DESCRIÇÃO
Actualmente sede nacional da Cruz Vermelha Portuguesa, o palácio é um imóvel da segunda metade do séc. XVII que vem sofrendo
profundas intervenções de restauro e conservação desde o terramoto de 1755. Predomina uma concepção de interior romântico, bem
visível nos revestimentos azulejares, nos tectos pintados e apainelados e nos revestimentos das paredes. Da construção seiscentista
subsiste, pouco alterada, a fachada nobre, a N, onde se destaca o portal coroado pelaa armas da família Óbidos-Sabugal, sustentadas por
anjos tenentes. Conservam-se os painéis de azulejos azuis e brancos da primeira metade do século XX formando rodapé ao longo da
fachada e no interior, onde ainda se destacam alguns tectos pintados da mesma época, e silhares de azulejos seiscentistas. Importa
salientar a importância da sua inserção urbana num conjunto de reconhecida importância cultural e paisagista. SML
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-declassificacao/geral/view/74272
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Palácio do Conde de Óbidos e Zona Especial de Protecção do Museu Nacional de Arte Antiga, Igreja de São Vicente de Paula, Edifício do Extinto
Convento das Trinas do Mocambo e Chafariz da Esperança, fonte Atlas do Património Classificado e em Vias de Classificação, Direcçãogeral do
Património Cultural.

Zona Especial de Protecção do Museu Nacional de Arte Antiga, Igreja de São Vicente de Paula, Edifício do Extinto Convento das Trinas do
Mocambo e Chafariz da Esperança, fonte Atlas do Património Classificado e em Vias de Classificação, Direcçãogeral do Património Cultural.
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ELEMENTOS DESCRITIVOS
Designação
Museu Nacional de Arte Antiga
38°42'16.27", 9° 9'42.98"W
Coordenadas
Rua das Janelas Verdes, 9
Localização face ao projecto
Área de Afectação Indirecta
Bibliografia
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-viasde-classificacao/geral/view/73649
Proprietário
Estado Português
Época de Construção
Moderna/Contemporânea
Tipologia
Categoria
Património Arquitectónico
Classificação
Arquitectura Civil Privada
Monumento Nacional
Arquitectura Civil Pública
X
Imóvel/Monumento de Interesse Público
X
Arquitectura Religiosa
Imóvel de Interesse Municipal
Valor Arquitectónico
Arquitectura Militar
Arquitectura Erudita
X
De qualidade
X
Arquitectura Popular
De acompanhamento
Arquitectura Urbana
X
Dissonante
Arquitectura Rural
Sem interesse
Legislação: Decreto n.º 516/71, DG, I Série, n.º 274, de 22-11-1971
Referência
Localização

EP5

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Geral
Bom
Adições
Alterações
Modo Associativo

Estrutura

Cobertura

Bom
Ligeiras
Isolado

Bom
Profundas
Agrupado Contínuo

Interior
Bom

X

Isento
Agrupado descontínuo

VALOR PATRIMONIAL
Valor criativo
Valor Sócio-Religioso
Valor Histórico
Valor Científico
Valor Estético

X
X
X
X

Valor
Valor de Integração
Valor Estilístico
Valor de Pertença
Valor Patrimonial

X
X
X
Elevado

DESCRIÇÃO
Localizado na Rua das Janelas Verdes, junto ao rio Tejo, em Lisboa, o edifício do Museu Nacional de Arte Antiga resulta da junção de três
corpos distintos. O corpo principal, virado a oeste, de planta retangular, corresponde ao edifício erigido nas primeiras décadas do século
XX, conhecido como Anexo. Dividido em três registos, apresenta imponente fachada neo-barroca antecedida por escadaria, que integra a
entrada principal do museu, onde se destaca o portal de frontão de volutas com duas esculturas de vulto, representando a Pintura e a
Escultura, que enquadram uma cartela com a inscrição "MVSEV NACIONAL DE ARTE ANTIGA". As restantes fachadas são marcadas
pela abertura de janelas retangulares no piso térreo, encimadas por segmentos de três janelos, aos quais se sobrepõe um friso de pedra
antecedendo o registo superior, com panos cegos divididos por pilastras com cachorros. O topo do edifício, coroado por pináculos,
apresenta três mansardas cegas, sobressaindo ao centro a grande claraboia.
O canto norte do edifício principal integra a antiga igreja do Convento de Santo Alberto, conhecida por Capela das Albertas. De planta
retangular, com fachada principal virada à R. das Janelas Verdes, apresenta portal principal de gosto maneirista, com inscrição "ESTE
CONVENTO DE S ALBERTO HE DAS FREIRAS DESCALÇAS DE N. S. DO CARMO" esculpida no friso da porta e frontão de volutas
centrado pelo escudo da Ordem das Irmãs Descalças de Nossa Senhora do Monte do Carmo.
À esquerda deste ergue-se o terceiro corpo do museu, correspondente ao Palácio Alvor, com longa fachada simétrica dividida em três
tramos, definidos pela disposição de pilastras, e dois registos marcados pela abertura de janelas retangulares em ambos os pisos. No andar
térreo, as fenestrações apresentam reixa de ferro, e no superior, são precedidas por guarda de ferro formando varandim. O último tramo
exibe ainda um conjunto de janelos no piso térreo. No tramo principal abrem-se dois portais que permitem, também, a entrada no museu,
ambos de moldura retangular ladeada por pilastras e encimada por friso com enrolamentos vegetalistas, sobre os quais se ergue o escudo
dos Carvalho ladeado por putti e uma janela de sacada com guarda de ferro e coroamento concheado, ladeada por frontão de volutas
interrompido.
O interior do museu, dividido em três pisos, integra espaços expositivos dedicados aos Desenhos e Gravuras, Mobiliário, Artes Decorativas,
Pintura Europeia, Cerâmica, Ourivesaria, Joalharia, Pintura e Escultura Portuguesa, para além das áreas de exposição temporária.
O Museu Nacional de Arte Antiga foi criado em 1884, sendo então designado como Museu Real de Belas-Artes e Arqueologia. Sedeado
no Palácio Alvor, construído em finais do século XVII pelos Condes de Alvor num terreno anexo ao Convento de Santo Alberto das
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Carmelitas Descalças, o museu rapidamente cresceu, graças aos legados Valmor e Carvalhido e às aquisições do Estado. Em 1891 é
adquirido o edifício anexo do Convento das Albertas, permitindo a expansão da coleção.
Em 1910, depois da implantação da República, José de Figueiredo foi nomeado diretor do museu e em Maio do ano seguinte a coleção
dividia-se, originando os atuais museus de Arte Antiga e de Arte Contemporânea. Este último ocupou o antigo Convento de São Francisco,
ao Chiado, enquanto a coleção de arte antiga permaneceu no Palácio Alvor.
Em 1915 iniciou-se o projeto do Anexo, com estudos de Adães Bermudes, de 1918, e de José Luís Monteiro, de 1920, nenhum dos dois
concretizado. Em 1930 o Estado escolheu o arquiteto Guilherme Rebelo de Andrade para desenhar o projeto definitivo, integrando algumas
soluções apresentadas por Bermudes e mantendo a Capela das Albertas. A obra terminava em 1939 e o novo espaço era inaugurado em
1940 com a exposição dos Primitivos Portugueses. Catarina Oliveira, DGPC, 2017
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-declassificacao/geral/view/73649
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Museu Nacional de Arte Antiga e Zona Especial de Protecção do Museu Nacional de Arte Antiga, Igreja de São Vicente de
Paula, Edifício do Extinto Convento das Trinas do Mocambo e Chafariz da Esperança, fonte Atlas do Património
Classificado e em Vias de Classificação, Direcçãogeral do Património Cultural.
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Zona Especial de Protecção do Museu Nacional de Arte Antiga, Igreja de São Vicente de Paula, Edifício do Extinto
Convento das Trinas do Mocambo e Chafariz da Esperança, fonte Atlas do Património Classificado e em Vias de
Classificação, Direcçãogeral do Património Cultural.
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ELEMENTOS DESCRITIVOS
Designação
Chafariz das Janelas Verdes
38°42'19.34"N, 9° 9'41.35"W
Coordenadas
Largo Dr. José de Figueiredo
Localização face ao projecto
Área de Afectação Indirecta
Bibliografia
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-viasde-classificacao/geral/view/74271
Proprietário
Cidade de Lisboa
Época de Construção
Moderna
Tipologia
Categoria
Património Arquitectónico
Classificação
Arquitectura Civil Privada
Monumento Nacional
Arquitectura Civil Pública
Imóvel/Monumento de Interesse Público
X
Arquitectura Religiosa
Imóvel de Interesse Municipal
Valor Arquitectónico
Arquitectura Militar
Arquitectura Erudita
De qualidade
X
Arquitectura Popular
De acompanhamento
Arquitectura Urbana
Dissonante
Arquitectura Rural
Sem interesse
Legislação: Decreto n.º 45/93, DR, I Série-B, n.º 280, de 30-11-1993
Referência
Localização

EP6

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Geral
Bom
Adições
Alterações
Modo Associativo

Estrutura

Cobertura

Interior

Bom
Ligeiras
Isolado

X

Profundas
Agrupado Contínuo

Isento
Agrupado descontínuo

VALOR PATRIMONIAL
Valor criativo
Valor Sócio-Religioso
Valor Histórico
Valor Científico
Valor Estético

X
X
X
X

Valor
Valor de Integração
Valor Estilístico
Valor de Pertença
Valor Patrimonial

X
X
X
Elevado

DESCRIÇÃO
Peça arquitectónica barroca, de autoria do arquitecto Reinaldo Manuel dos Santos e do escultor António Machado, datada de 1755. É um
chafariz em mármore branco e rosa, com escadaria e bacia de planta circular, sendo esta última encimada por uma urna em forma de
jarrão, com quatro faces em lóbulos salientes ornados com carrancas, e pescoço alongado servindo de peanha a um grupo escultórico
representando Vénus e Adónis com um golfinho. Fazia parte dos 18 chafarizes que, em 1823, recebiam água do Aqueduto das Águas
Livres. SML
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-declassificacao/geral/view/74271

Página 21 de 79

REGISTO CARTOGRÁFICO

Carta Militar de Portugal à escala 1:25.000, Folha 431, Serviços Cartográficos do Exército s/escala

Google Earh, s/escala

Página 22 de 79

Chafariz das Janelas Verdes e Zona Especial de Protecção do Museu Nacional de Arte Antiga, Igreja de São Vicente de
Paula, Edifício do Extinto Convento das Trinas do Mocambo e Chafariz da Esperança, fonte Atlas do Património
Classificado e em Vias de Classificação, Direcçãogeral do Património Cultural.

Zona Especial de Protecção do Museu Nacional de Arte Antiga, Igreja de São Vicente de Paula, Edifício do Extinto
Convento das Trinas do Mocambo e Chafariz da Esperança, fonte Atlas do Património Classificado e em Vias de
Classificação, Direcçãogeral do Património Cultural.

Página 23 de 79

REGISTO FOTOGRÁFICO

Página 24 de 79

ELEMENTOS DESCRITIVOS
Designação
Edifício situado na Rua das Janelas Verdes, nº 70 a 78
38°42'19.91"N, 9° 9'37.87"W
Coordenadas
Rua das Janelas Verdes, nº 70 a 78
Localização face ao projecto
Área de Afectação Indirecta
Bibliografia
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-viasde-classificacao/geral/view/73650
Proprietário
Época de Construção
Contemporânea
Tipologia
Categoria
Património Arquitectónico
Classificação
Arquitectura Civil Privada
Monumento Nacional
Arquitectura Civil Pública
X
Imóvel/Monumento de Interesse Público
X
Arquitectura Religiosa
Imóvel de Interesse Municipal
Valor Arquitectónico
Arquitectura Militar
Arquitectura Erudita
X
De qualidade
X
Arquitectura Popular
De acompanhamento
Arquitectura Urbana
X
Dissonante
Arquitectura Rural
Sem interesse
Legislação: Decreto n.º 8/83, DR, I Série, n.º 19, de 24-01-1983
Referência
Localização

EP7

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Geral
Bom
Adições
Alterações
Modo Associativo

Estrutura

Cobertura

Bom
Ligeiras
Isolado

Bom
Profundas
Agrupado Contínuo

Interior
Bom

X

Isento
Agrupado descontínuo

VALOR PATRIMONIAL
Valor criativo
Valor Sócio-Religioso
Valor Histórico
Valor Científico
Valor Estético

X
X
X
X

Valor
Valor de Integração
Valor Estilístico
Valor de Pertença
Valor Patrimonial

X
X
X
Elevado

DESCRIÇÃO
Construído em 1905 pelo arquitecto Artur José Nobre, sendo proprietário Miguel José Sequeira, este prédio de quatro pisos é um dos
edifícios mais característicos da Rua das Janelas Verdes em Lisboa e um exemplo da qualidade arquitectónica de algumas zonas
residenciais mais nobres da capital na viragem para o século XX. Seguindo um esquema tripartido dos registos na fachada principal, com
o corpo central mais avançado que os laterais e denotando maior preocupação com o acabamento das janelas e varandas, todo este alçado
é enriquecido por séries de azulejos arte-nova, relevados, e que definem formas geométricas e elementos vegetais. PAF
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-declassificacao/geral/view/73650
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Edifício Situado na Rua das Janelas Verdes, 70 a 78 e Zona Especial de Protecção do Museu Nacional de Arte Antiga,
Igreja de São Vicente de Paula, Edifício do Extinto Convento das Trinas do Mocambo e Chafariz da Esperança, fonte Atlas
do Património Classificado e em Vias de Classificação, Direcçãogeral do Património Cultural.

Zona Especial de Protecção do Museu Nacional de Arte Antiga, Igreja de São Vicente de Paula, Edifício do Extinto
Convento das Trinas do Mocambo e Chafariz da Esperança, fonte Atlas do Património Classificado e em Vias de
Classificação, Direcçãogeral do Património Cultural.
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ELEMENTOS DESCRITIVOS
Designação
Igreja de São Francisco de Paula
38°42'16.40"N, 9° 9'53.86"W
Coordenadas
Rua Presidente Arriaga, 86
Localização face ao projecto
Área de Afectação Indirecta
Bibliografia
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-viasde-classificacao/geral/view/74981
Proprietário
Cáritas Diocesana, Diocese de Lisboa
Época de Construção
Moderno
Tipologia
Categoria
Património Arquitectónico
Classificação
Arquitectura Civil Privada
Monumento Nacional
Arquitectura Civil Pública
Imóvel/Monumento de Interesse Público
X
Arquitectura Religiosa
X
Imóvel de Interesse Municipal
Valor Arquitectónico
Arquitectura Militar
Arquitectura Erudita
X
De qualidade
X
Arquitectura Popular
De acompanhamento
Arquitectura Urbana
X
Dissonante
Arquitectura Rural
Sem interesse
Legislação: Decreto n.º 28 536, DG, I Série, n.º 66, de 22-03-1938
Referência
Localização

EP8

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Geral
Bom
Adições
Alterações
Modo Associativo

Estrutura

Cobertura

Bom
Ligeiras
Isolado

Bom
Profundas
Agrupado Contínuo

Interior
Bom

X

Isento
Agrupado descontínuo

VALOR PATRIMONIAL
Valor criativo
Valor Sócio-Religioso
Valor Histórico
Valor Científico
Valor Estético

X
X
X
X
X

Valor
Valor de Integração
Valor Estilístico
Valor de Pertença
Valor Patrimonial

X
X
X
Elevado

DESCRIÇÃO
A igreja foi fundada em 1719 e construída na sua feição actual em 1753, data na qual se criou um convento e hospício, por Inácio de Oliveira
Bernardes. A zona conventual foi desvirtuada a partir de 1833, data na qual os religiosos se retiraram. A igreja setecentista, de fachada
rematada por duas fortes torres sineiras, guarda o túmulo da rainha D. Mariana Vitória, mulher de D. José, esculpido por Machado de Castro
e classificado como Monumento Nacional. O interior do templo é ricamente decorado, com tectos pintados, mármores, talha dourada, e
algumas telas de mestres como Vieira Lusitano. SML
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-declassificacao/geral/view/74981
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Igreja de São Francisco de Paula e Zona Especial de Protecção do Museu Nacional de Arte Antiga, Igreja de São Vicente
de Paula, Edifício do Extinto Convento das Trinas do Mocambo e Chafariz da Esperança, fonte Atlas do Património
Classificado e em Vias de Classificação, Direcçãogeral do Património Cultural.

Zona Especial de Protecção do Museu Nacional de Arte Antiga, Igreja de São Vicente de Paula, Edifício do Extinto
Convento das Trinas do Mocambo e Chafariz da Esperança, fonte Atlas do Património Classificado e em Vias de
Classificação, Direcçãogeral do Património Cultural.
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ELEMENTOS DESCRITIVOS
Designação
EP9
Carris - Estação de Santo Amaro (Antigo) Palácio dos Condes da Ponte
Referência
Localização
Coordenadas
Rua Primeiro de Maio, 101
38°42'4.89"N, 9°10'50.74"W
Localização face ao projecto
Área de Afectação Indirecta
Bibliografia
Proprietário
Carris
Época de Construção
Moderna/Contemporânea
Tipologia
Categoria
Património Arquitectónico
Classificação
Arquitectura Civil Privada
X
Monumento Nacional
Arquitectura Civil Pública
X
Imóvel/Monumento de Interesse Público
Arquitectura Religiosa
Imóvel de Interesse Municipal
Valor Arquitectónico
Arquitectura Militar
Arquitectura Erudita
X
De qualidade
X
Arquitectura Popular
De acompanhamento
Arquitectura Urbana
X
Dissonante
Arquitectura Rural
Sem interesse
Legislação: Plano Director Municipal de Lisboa, Incluído na Zona Especial de Proteção conjunta da Capela de Santo Amaro Palácio
Burnay Salão Pompeia e Casa Nobre de Lázaro Leitão Aranha e na Zona Especial de Proteção do Palácio Sabugosa

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Geral
Bom
Adições
Alterações
Modo Associativo

Estrutura

Cobertura

Bom
Ligeiras
Isolado

Bom
Profundas
Agrupado Contínuo

Interior
Bom

X

Isento
Agrupado descontínuo

X

VALOR PATRIMONIAL
Valor criativo
Valor Sócio-Religioso
Valor Histórico
Valor Científico
Valor Estético

X
X
X
X

Valor
Valor de Integração
Valor Estilístico
Valor de Pertença
Valor Patrimonial

X
X
X
Médio-Elevado

DESCRIÇÃO
O antigo Palácio dos Condes da Ponte, encontra-se actualmente na posse da Carris ali funcionado o seu museu. Acoplado ao conjunto
edificado do antigo palácio encontra-se a gare de recolha de carros electricos que constitui um exemplo particularmente interessante da
designada arquitectura do Ferro dos finais do século XIX, inícios do século XX. O espaço, necessariamente amplo para as funções a que
se destina, é constituído por um conjunto de cinco pavilhões com cobertura metálica, com telhado de duas águas, suportado por pilares de
ferro e paredes de alvenaria. A entrada e saída do edifício é efectuada por carris de ferro que permitem a manobra dos carros electricos.
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ELEMENTOS DESCRITIVOS
Designação
EP10
(Antigo) Convento de S. João de Deus
Rua Presidente Arriaga, 9-17; Trav. da Cruz Coordenadas
38°42'15.33"N, 9° 9'51.62"W
da Rocha, 1ª
Localização face ao projecto
Área de Afectação Indirecta
Bibliografia
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5079
Proprietário
Guarda Nacional Republicana, Divisão de Trânsito
Época de Construção
Moderna/Contemporânea
Tipologia
Categoria
Património Arquitectónico
Classificação
Arquitectura Civil Privada
X
Monumento Nacional
Arquitectura Civil Pública
X
Imóvel/Monumento de Interesse Público
Arquitectura Religiosa
X
Imóvel de Interesse Municipal
Valor Arquitectónico
Arquitectura Militar
Arquitectura Erudita
X
De qualidade
X
Arquitectura Popular
De acompanhamento
Arquitectura Urbana
X
Dissonante
Arquitectura Rural
Sem interesse
Legislação: Plano Director Municipal de Lisboa, incluído na Zona Especial de Proteção conjunta do Museu Nacional de Arte Antiga ,
da Igreja de São Francisco de Paula, do Convento das Trinas do Mocambo e do Chafariz da Esperança.
Referência
Localização

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Geral
Bom
Adições
Alterações
Modo Associativo

Estrutura

Cobertura

Bom
Ligeiras
Isolado

Bom
Profundas
Agrupado Contínuo

Interior
Bom

X
X

Isento
Agrupado descontínuo

VALOR PATRIMONIAL
Valor criativo
Valor Sócio-Religioso
Valor Histórico
Valor Científico
Valor Estético

X
X
X
X
X

Valor
Valor de Integração
Valor Estilístico
Valor de Pertença
Valor Patrimonial

X
X
X
Médio-Elevado

DESCRIÇÃO
Planta longitudinal composta em U, volumes articulados, coberturas em telhados diferenciados a 2 águas. O corpo da antiga igreja organizase dentro de um rectângulo, tendo como resultante uma volumetria de paralelepípedo rectângulo, com cobertura a 2 águas. Anexas ao
flanco O. da antiga igreja, encontram-se as antigas dependências conventuais e hospitalares, organizadas em torno da primitiva quadra,
em 3 alas N., E. e O., de planta rectangular cobertas por telhados a 2 águas articuladas nos ângulos. A fachada principal da antiga igreja,
a N., organiza-se em 3 níveis, os quais são verticalmente delimitados por pilastras lisas, de cantaria, coroadas por esferas, sendo o conjunto
rematado por empena triangular. Na parte central abrem-se, ao nível do piso térreo, o portal, de emolduramento calcário de verga recta, no
2º piso, 3 janelas rectangulares, de emolduramento simples e, no último piso, um janelão ladeado por 2 janelas rectangulares. A massa
das antigas dependências conventuais, cuja fachada N. se apresenta organizada em 2 níveis - compartimentada em 5 panos de muro por
pilastras -, é animada pelo soco com placagem de cantaria e rasgamento de janelas rectangulares de peito. Nesta fachada, destaca-se um
corpo, revestido a cantaria e rematado por frontão triangular que se eleva acima do beirado, no qual se reconhecem 2 janelas articuladas
entre si, sendo a superior de sacada e ostentando grade de ferro forjado. Nos topos virados a S. das alas conventuais, organizados em 3
níveis, destacam-se as galilés de acesso ao piso térreo, definidas por um arco em asa de cesto ladeado por 2 janelas rectangulares
separadas do vão central por pilares de secção quadrada, cuja cobertura é aproveitada em terraço com guarda de ferro forjado e balaústres
de calcário. No topo S. da ala E., ao nível do 2º piso, observa-se um revestimento azulejar em painéis historiados azuis e brancos, com
legendas em castelhano. No átrio e restantes zonas de circulação (escadarias e corredores) observam-se silhares de azulejos de
composição figurativa, azuis e brancos, tendo por temática dominante a vida de São João de Deus. No terraço, virado a S. 3 painéis de
composição figurativa, monocromia: azul de cobalto em fundo branco, representando "A Virtude calcando a Riqueza", " A Virtude entre a
Dissipação e a Avareza", "Alegoria do Silêncio", painéis realizados a partir de gravuras de Otto Van Veen, que ilustram a obra Theatro
Moral de la Vida Humana y de toda la Philosophia de los Antigos y Modernos...", edições de Bruxelas, 1668, Antuérpia 1682 e 1733
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5079
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ELEMENTOS DESCRITIVOS
Designação
EP11
Pavilhão, Casa da América Latina
Referência
Localização
Coordenadas
Av. 24 de Julho, 118B-118D
38°42'13.38"N, 9° 9'48.27"W
Localização face ao projecto
Área de Afectação Indirecta
Bibliografia
Proprietário
Época de Construção
Contemporânea
Tipologia
Categoria
Património Arquitectónico
Classificação
Arquitectura Civil Privada
Monumento Nacional
Arquitectura Civil Pública
X
Imóvel/Monumento de Interesse Público
Arquitectura Religiosa
Imóvel de Interesse Municipal
Valor Arquitectónico
Arquitectura Militar
Arquitectura Erudita
De qualidade
Arquitectura Popular
De acompanhamento
Arquitectura Urbana
X
Dissonante
Arquitectura Rural
Sem interesse
Legislação: Plano Director Municipal de Lisboa

X

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Geral
Bom
Adições
Alterações
Modo Associativo

Estrutura

Cobertura

Bom
Ligeiras
Isolado

Bom
X

Profundas
Agrupado Contínuo

Interior
Bom

X

Isento
Agrupado descontínuo

VALOR PATRIMONIAL
Valor criativo
Valor Sócio-Religioso
Valor Histórico
Valor Científico
Valor Estético

X
X
X
X

Valor
Valor de Integração
Valor Estilístico
Valor de Pertença
Valor Patrimonial

X
X
X
Médio-Elevado

DESCRIÇÃO
Antigo pavilhão, ocupado actualmente pela Casa da América Latina. Trat-se de um edifício térreo localizado na Av. 24 de Julho
imediatamente a Oeste da escadaria de acesso à Rua das Janelas Verdes, numa localização privilegiada fronteira ao Tejo, na Rocha do
Conde de Óbidos.
De Planta quadrangular é constituído por dois corpos de planta rectangular, construídos no sentido S/N, ligados por um outro corpo,
igualmente de planta rectangular, fronteiro ao Tejo. Os telhados, de duas águas apresentam cobertura de telha cerâmica.
As fachadas, principal e lateral, encontram-se profusamente rasgadas por vãos com lintel em arco de volta perfeita, sendo o acesso feito
pelos dois corpos laterais. Os vãos de portas e janelas apresentam interessantes trabalhos de ferragem de estilo arte nova, apresentando
elementos de cantaria entrecortada por tijolo (baldosas) nos lintéis, soleiras e peitoris.
Os mesmos elementos decorativos estão presentes nas frontarias triangulares dos corpos laterais
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ELEMENTOS DESCRITIVOS
Designação
EP12
(Antiga) Fábrica Nacional de Moagens
Av. 24 de Julho, 152-156; Rua Tenente Coordenadas
38°42'14.12"N, 9°10'7.74"W
Valadim, 6-6C
Localização face ao projecto
Área de Afectação Indirecta
Bibliografia
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5079
Proprietário
Época de Construção
Contemporânea
Tipologia
Categoria
Património Arquitectónico
Classificação
Arquitectura Civil Privada
X
Monumento Nacional
Arquitectura Civil Pública
Imóvel/Monumento de Interesse Público
Arquitectura Religiosa
Imóvel de Interesse Municipal
Valor Arquitectónico
Arquitectura Militar
Arquitectura Erudita
De qualidade
Arquitectura Popular
De acompanhamento
Arquitectura Urbana
X
Dissonante
Arquitectura Rural
Sem interesse
Legislação: Plano Director Municipal de Lisboa
Referência
Localização

X

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Geral
Bom
Adições
Alterações
Modo Associativo

Estrutura

Cobertura

Bom
Ligeiras
Isolado

Bom
Profundas
Agrupado Contínuo

Interior
Bom

X

Isento
Agrupado descontínuo

VALOR PATRIMONIAL
Valor criativo
Valor Sócio-Religioso
Valor Histórico
Valor Científico
Valor Estético

X
X
X
X

Valor
Valor de Integração
Valor Estilístico
Valor de Pertença
Valor Patrimonial

X
X
X
Médio-Elevado

DESCRIÇÃO
Fachada, tanto no corpo central como nos corpos laterais, com remate de azulejos de motivos vegetalistas, em tons vermelho, verde e
amarelo
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=22130
A antiga fábrica de moagem é actualmente um condomínio de habitação tendo sofrido profundas obras de adaptação no seu interior e
exterior com o acréscimo de dois em mansarda.

Página 42 de 79

REGISTO CARTOGRÁFICO

Carta Militar de Portugal à escala 1:25.000, Folha 431, Serviços Cartográficos do Exército s/escala

Google Earh, s/escala

Página 43 de 79

REGISTO FOTOGRÁFICO

Página 44 de 79

ELEMENTOS DESCRITIVOS
Designação
EP13
(Antigo) Hotel Infante Santo
Av. Infante Santo, 1-1F; Rua Tenente Coordenadas
38°42'13.66"N, 9°10'5.85"W
Valadim, 14
Localização face ao projecto
Área de Afectação Indirecta
Bibliografia
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5079
Proprietário
INATEL
Época de Construção
Contemporânea
Tipologia
Categoria
Património Arquitectónico
Classificação
Arquitectura Civil Privada
X
Monumento Nacional
Arquitectura Civil Pública
Imóvel/Monumento de Interesse Público
Arquitectura Religiosa
Imóvel de Interesse Municipal
Valor Arquitectónico
Arquitectura Militar
Arquitectura Erudita
De qualidade
Arquitectura Popular
De acompanhamento
Arquitectura Urbana
X
Dissonante
Arquitectura Rural
Sem interesse
Legislação: Plano Director Municipal de Lisboa
Referência
Localização

X

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Geral
Bom
Adições
Alterações
Modo Associativo

Estrutura

Cobertura

Bom
Ligeiras
Isolado

Bom
Profundas
Agrupado Contínuo

Interior
Bom

X
X

Isento
Agrupado descontínuo

VALOR PATRIMONIAL
Valor criativo
Valor Sócio-Religioso
Valor Histórico
Valor Científico
Valor Estético

X
X
X
X

Valor
Valor de Integração
Valor Estilístico
Valor de Pertença
Valor Patrimonial

X
X
X
Médio-Elevado

DESCRIÇÃO
O antigo Hotel Infante Santo é actualmente pertença do INATEL. Trata-se de um edifício de planta rectangular de 6 andares, assente em
dois pisos, um rés do chão, ao nível da Avenida Infante Santo e um superior, com acesso por escadaria interior, daria acesso ao piso da
recepção.
A fachada principal voltada ao rio, é quase totalmente rasgada por um vão de janela com caixilharias metálicas. O limite ocidental, ostenta
pequenos óculos quadrangulares em reticulado.
Actualmente encontra.se em bom estado de conservação
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ELEMENTOS DESCRITIVOS
Designação
EP14
Apeadeiro de Alcântara-Mar
Referência
Localização
Coordenadas
Av. da Índia
38°42'6.55"N, 9°10'27.64"W
Localização face ao projecto
Área de Afectação Indirecta
Bibliografia
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=26421
Proprietário
CP
Época de Construção
Contemporânea
Tipologia
Categoria
Património Arquitectónico
Classificação
Arquitectura Civil Privada
Monumento Nacional
Arquitectura Civil Pública
X
Imóvel/Monumento de Interesse Público
Arquitectura Religiosa
Imóvel de Interesse Municipal
Valor Arquitectónico
Arquitectura Militar
Arquitectura Erudita
De qualidade
Arquitectura Popular
De acompanhamento
Arquitectura Urbana
X
Dissonante
Arquitectura Rural
Sem interesse
Legislação: Plano Director Municipal de Lisboa, Incluído na Zona Especial de Proteção do Edifício Pedro Álvares Cabral

X

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Geral
Bom
Adições
Alterações
Modo Associativo

Estrutura

Cobertura

Bom
Ligeiras
Isolado

Bom
X
X

Profundas
Agrupado Contínuo

Interior
Bom
Isento
Agrupado descontínuo

VALOR PATRIMONIAL
Valor criativo
Valor Sócio-Religioso
Valor Histórico
Valor Científico
Valor Estético

X
X
X
X

Valor
Valor de Integração
Valor Estilístico
Valor de Pertença
Valor Patrimonial

X
X
X
Médio-Elevado

DESCRIÇÃO
Edifício de planta rectangular de um só piso com acesso por escadaria sob arcada de três arcos de volta perfeita. Fachada principal voltada
a Norte para a Estação de Alcântara Terra, com a qual estabelece uma ligação ferroviária indirecta ligando a linha de Cascais ao Ramal de
Alcantara. Trata-se de uma construção sóbria datada dos anos 20 do século XX, data em que a linha do Estoril passou a ligar à estação do
Cais do Sodré.
1928 - Data do projecto, de José Ângelo Cottinelli Telmo (1897-1948), construída pela Divisão de Obras dos Caminhos de Ferro
Portugueses.
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=26421
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ELEMENTOS DESCRITIVOS
Designação
EP15
(Antigo) Armazém Frigorífico, Delegação aduaneira
Referência
Localização
Coordenadas
Av. de Brasília
38°42'8.63"N, 9°10'20.58"W
Localização face ao projecto
Área de Afectação Indirecta
Bibliografia
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=20104
Proprietário
Estado Português
Época de Construção
Contemporânea
Tipologia
Categoria
Património Arquitectónico
Classificação
Arquitectura Civil Privada
X
Monumento Nacional
Arquitectura Civil Pública
Imóvel/Monumento de Interesse Público
Arquitectura Religiosa
Imóvel de Interesse Municipal
Valor Arquitectónico
Arquitectura Militar
Arquitectura Erudita
De qualidade
X
Arquitectura Popular
De acompanhamento
Arquitectura Urbana
X
Dissonante
Arquitectura Rural
Sem interesse
Legislação: Plano Director Municipal de Lisboa, Incluído na Zona Especial de Proteção do Edifício Pedro Álvares Cabral e na Zona
Especial de Proteção da Gares Marítimas de Alcântara e da Rocha Conde de Óbidos

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Geral
Bom
Adições
Alterações
Modo Associativo

Estrutura

Cobertura

Bom
Ligeiras
Isolado

Bom

X

Profundas
Agrupado Contínuo

Interior
Bom
Isento
Agrupado descontínuo

VALOR PATRIMONIAL
Valor criativo
Valor Sócio-Religioso
Valor Histórico
Valor Científico
Valor Estético

X
X
X
X

Valor
Valor de Integração
Valor Estilístico
Valor de Pertença
Valor Patrimonial

X
X
X
Médio-Elevado

DESCRIÇÃO
Edifício industrial de grandes dimensões que se estende ao longo da avenida Brasília. Antigo armazém frigorífico adaptado a edifício de
escritórios. Edifício de planta rectangular com dois pisos, é formado por diversos corpos com diferentes funcionalidades na sua forma e
função originais. As fachadas de linhas direitas e regulares são amplamente rasgadas por ãos de janela de diferentes dimensões de
formatos, encontrando-se as de maior dimensão na área destinada à função industrial, sendo os corpos destinados a escritórios rasgados
por frechas verticais ou pequenos óculos recticulados.
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ELEMENTOS DESCRITIVOS
Designação
EP16
(Antigo) Instituto do Trigo e dos Cereais
Av. 24 de Julho, 68E-68F; Pátio do Coordenadas
38°42'21.47"N, 9° 9'26.70"W
Pinzaleiro, 68E
Localização face ao projecto
Área de Afectação Indirecta
Bibliografia
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=20104
Proprietário
Estado Português
Época de Construção
Moderna/Contemporânea
Tipologia
Categoria
Património Arquitectónico
Classificação
Arquitectura Civil Privada
Monumento Nacional
Arquitectura Civil Pública
X
Imóvel/Monumento de Interesse Público
Arquitectura Religiosa
Imóvel de Interesse Municipal
Valor Arquitectónico
Arquitectura Militar
Arquitectura Erudita
De qualidade
Arquitectura Popular
De acompanhamento
Arquitectura Urbana
X
Dissonante
Arquitectura Rural
Sem interesse
Legislação: Plano Director Municipal de Lisboa
Referência
Localização

X

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Geral
Bom
Adições
Alterações
Modo Associativo

Estrutura

Cobertura

Bom
Ligeiras
Isolado

Bom

X

Profundas
Agrupado Contínuo

Interior
Bom
Isento
Agrupado descontínuo

VALOR PATRIMONIAL
Valor criativo
Valor Sócio-Religioso
Valor Histórico
Valor Científico
Valor Estético

X
X
X
X

Valor
Valor de Integração
Valor Estilístico
Valor de Pertença
Valor Patrimonial

X
X
X
Médio-Elevado

DESCRIÇÃO
Edifício de planta rectangular com dois andares com a fachada principal virada a Sul para o Rio. Actualmente encontra-se muito alterado
por adaptação a discoteca. A fachada principal ostenta ao nível do piso superior cinco janelões rectangulares com varandim protegido por
ferragens lavradas e ao nível do piso inferior cinco vãos de porta com lintel em arco de volta perfeita. O acesso é feito pela porta principal,
ao centro, que apresenta uma dimensão superior às restantes.
A fachada +e encimada por merlões e ameias.
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ELEMENTOS DESCRITIVOS
Designação
EP17
Edifício do Instituto Português de Conservação e Restauro, Palácio Pombal
Rua das Janelas Verdes; Trav. José Coordenadas
38°42'18.70"N, 9° 9'37.55"W
António Pereira
Localização face ao projecto
Área de Afectação Indirecta
Bibliografia
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5040
Proprietário
Instituto Português de Conservação e Restauro
Época de Construção
Moderna
Tipologia
Categoria
Património Arquitectónico
Classificação
Arquitectura Civil Privada
X
Monumento Nacional
Arquitectura Civil Pública
Imóvel/Monumento de Interesse Público
Arquitectura Religiosa
Imóvel de Interesse Municipal
Valor Arquitectónico
Arquitectura Militar
Arquitectura Erudita
X
De qualidade
X
Arquitectura Popular
De acompanhamento
Arquitectura Urbana
X
Dissonante
Arquitectura Rural
Sem interesse
Legislação: Plano Director Municipal de Lisboa, Incluído na Zona Especial de Proteção conjunta do Museu Nacional de Arte Antiga,
da Igreja de São Francisco de Paula, do Convento das Trinas do Mocambo e do Chafariz da Esperança.
Referência
Localização

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Geral
Bom
Adições
Alterações
Modo Associativo

Estrutura

Cobertura

Bom
Ligeiras
Isolado

Bom
X

Profundas
Agrupado Contínuo

Interior
Bom

X

Isento
Agrupado descontínuo

VALOR PATRIMONIAL
Valor criativo
Valor Sócio-Religioso
Valor Histórico
Valor Científico
Valor Estético

X
X
X
X

Valor
Valor de Integração
Valor Estilístico
Valor de Pertença
Valor Patrimonial

X
X
X
Médio-Elevado

DESCRIÇÃO
Planta rectangular irregular, composta por dois corpos justapostos, com cobertura homogénea em telhado de seis águas, rasgado no corpo
mais antigo por duas clarabóias e duas mansardas rectilíneas. Fachadas rebocadas e pintadas de amarelo, percorrida por embasamento
de cantaria de calcário, flanqueados por cunhais apilastrados, da ordem colossal, rematados em friso, cornija e beirada simples. Fachada
principal, virada a N., evoluindo em dois pisos, o inferior em cantaria aparente, em silharia fendida, e o superior rebocado e pintado,
rematando em frontão triangular, tendo no tímpano pedra de armas.., sendo encimado por urnas, que também surgem sobre os cunhais.
Divide-se em três panos, o central saliente, rasgado por dois portais em arco abatido, entre os quais surge uma lápide com a inscrição
"PROPRIEDADE MUNICIPAL", encimado por duas janelas rectilíneas, com molduras recortadas e amplas superiormente, formando falsos
frontões ornados por festões de flores, rematados por cornija angular, as quais abrem para sacada corrida, com bacia de cantaria e guarda
vazada, em ferro forjado pintado de verde, decorado por elementos repetidos geométricos e fitomórficos entrelaçados. Cada um dos panos
laterais possui duas janelas de peitoril no piso inferior, protegidas por grades metálicas, pintadas de verde, encimadas por duas janelas de
sacada, semelhantes às do pano central. A fachada prolonga-se para E., por muro, onde se rasga portal em arco abatido com moldura
simples de cantaria, protegido por porta de duas folhas de madeira. Fachada lateral esquerda, virada a E., bastante irregular, formando um
L invertido, interrompido por vários corpos em ressalto, sendo o do lado esquerdo rasgado por quatro portas em arco de volta perfeita no
piso inferior, a que se sucedem quatro janelas de peitoril, encimadas por outras tantas no piso superior; nos demais corpos, várias janelas
de peitoril e janelas jacentes, todas rectilíneas. Fachada lateral direita, virada a O., de três pisos, aproveitando o declive do terreno, divididos
por friso de cantaria, o inferior com sete vãos em arcos de volta perfeita, com molduras de cantaria rectilíneas, correspondendo a uma
porta, e seis janelas, uma ampla e as demais semi-entaipadas, apenas rasgadas na face superior, todas protegidas por grades de ferro,
pintadas de verde. O piso intermédio tem oito janelas em arco abatido e o mesmo tipo de molduras, correspondendo a cinco de peitoril,
protegidas por grades metálicas pintadas de verde, e três de sacada, com bacia de cantaria e guarda metálica vazada. No piso superior,
sete janelas de peitoril rectilíneas e de molduras simples, em cantaria. Fachada posterior de três pisos, formando um ligeiro ângulo, divididos
em três panos por pilastras toscanas colossais, o do lado esquerdo, com trapeira, e o do lado direito com cinco frestas de arejamento ao
nível do friso. No piso térreo, rasgam-se várias portas e janelas, todas rectilíneas e com molduras de cantaria, quer no edifício, quer no
muro que serve de contenção ao jardim, surgindo uma zona alpendrada, com uma ampla porta de acesso, e duas janelas rectangulares,
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com molduras simples de cantaria e protegidas por grades metálicas, pintadas de verde, desencontradas. No piso intermédio surgem dez
janelas em arco abatido, com molduras simples de cantaria, cinco a abrir para sacadas com bacia de cantaria e guarda de ferro forjado
vazado, formando elementos fitomórficos, dando as restantes para um terraço, de acesso ao antigo jardim, também elas e o terraço com
guarda semelhante às anteriores. No piso superior, surgem dez portas janelas rectilíneas e com olduras simples de cantaria, cinco a abrir
para uma sacada corrida e as restantes cinco a abrir para duas sacadas, ao ritmo de três, na central, e duas no extremo direito; estas são
semelhantes às do piso intermédio. INTERIOR com amplo vestíbulo com paredes rebocadas e pintadas de branco, pavimento em placas
de cantaria e tecto plano, ornado por amplo rosetão de estuque, rodeado por grinaldas concêntricas, surgindo friso exterior, dividido em
painéis recticulados e contendo elementos fitomórficos. No lado esquerdo, situa-se uma pequena dependência com acesso ascendente
por escadas de cantaria, onde se situa a recepção. No fundo do vestíbulo duas portas laterais levam a dependências do piso inferior,
surgindo, no topo, elevado por dois degraus, um amplo vão tripartido, dividido por quatro colunas, duas delas embebidas, de fustes lisos e
capitéis jónicos, as laterais de acesso a dependências do piso inferior e às escadas de serviço, dando a central para ampla escadaria nobre,
com o patamar inferior marcado por banco de cantaria. As escadas são de calcário e possuem guarda em bronze, formando falsos
balaústres vazados, com elementos fitomórficos e geométricos, com pavimento em axadrezado branco e preto. A caixa da escada é pintada
a marmoreadas rosa e amarelos, sendo rasgada por portas e janelas rectilíneas, com molduras recortadas, rematadas por friso de festões,
encimados por cornijas contracurvas, de inspiração borromínica. Entre os vãos, situam-se apainelados com marmoreados fingidos,
emoldurados por corações e centrados por enorme florão, com várias molduras concêntricas, ornadas por elementos vegetalistas. Tecto
de perfil curvo, com clarabóia, pintado de amarelo, formando apainelados de estuque branco, ornados por rosetões da mesma tonalidade.
No primeiro piso do imóvel possui silhares de azulejo figurativo, monocromo, azul sobre fundo branco, com molduras de concheados,
representando pinturas de género alegóricas (um grupo com as quatro Estações) e paisagens, azulejos de figura avulsa e padronagem
com flores e frutos e albarradas. Sala oval, transformada em sala de reuniões, com pavimento em soalho e tecto plano pintado de branco,
com decoração de estuque, com florão central e decorações vegetalistas concêntricas. As paredes possuem azulejo figurativo policromo,
formando silhar, compondo painéis rectilíneos, com moldura fitomórfica entrelaçada e cartela central ornada por açafates de flores,
envolvidas por elementos vegetais sinuosos. Sobre estes, surgem painéis com pinturas murais, possuindo molduras fitomórficas e
representando, paisagens e cenas de género. Junto a esta, sala que seria seccionada, ostentando silhares de azulejo distintos, uns em
monocromia, azul sobre fundo branco, e outros policromos, mas ambos de carácter decorativo, e com molduras pontuadas por rocalhas e
asas de morcego. Os monocromos representam cenas galantes e os policromos cenas de caçada. A sala é simples, com tecto plano
rebocado e pintado de branco e pavimento em soalho. Uma outra sala, encontra-se revestida com silhares de figura avulsa, com predomínio
para os elementos fitomórficos, pontuados por barcos. Nos corredores, junto às portas, evoluem albarradas em monocromia azul sobre
fundo branco. Salão com cobertura com elemento curvo central que é envolvido por quatro apainelados, recortados na zona central,
ostentando motivos vegetalistas. Tem apainelados de pinturas murais, os inferiores formando lambris, com fundos pintados de verde, os
superiores de bege, tendo friso fitomórfico e elemento vegetalista no centro. Sala com silhar de azulejo policromo com albarradas centrais,
encimadas por pavilhões e elementos vegetalistas sinuosos. Sala com pavimento em taco e lambril com pinturas murais, representando
aves, com fogão de sala de planta recta perfil curvo, possuindo dois concheados laterais que sustentam entablamento com friso de
almofadados. Tecto com painel alegórico central, representando Graças, rodeadas por "putti" e elementos vegetalistas, ostentando, nos
ângulos, figuras femininas, encimadas por pavilhão, que ligam à sanca, onde evolui um friso decorativo composto animais, putti e, ao centro,
emblemas com "grisalle", compondo figuras alegóricas. A Capela é um compartimento com iluminação zenital, com um retábulo a
representar Nossa Senhora da Assunção, ladeada por uma pequena dependência, Possui três portas, que ligam a outras dependências e
portas que abrem para o antigo jardim, de onde saem escadas metálicas de acesso ao mesmo. Jardim sobre a Avenida 24 de Julho,
possuindo guarda metálica vazada, com acrotérios de cantaria, possuindo um terraço acimentado e terra, onde surgem alguns canteiros
elevados com vegetação expontânea.
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5040
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ELEMENTOS DESCRITIVOS
Designação
EP18
Conjunto das Tercenas do Marquês
Av. 24 de Julho, 82, Trav. José António Coordenadas
38°42'19.04"N, 9° 9'32.20"W
Pereira, 4-10 e Beco da Galheta, 13-21
Localização face ao projecto
Área de Afectação Indirecta
Bibliografia
Proprietário
Época de Construção
Moderno
Tipologia
Categoria
Património Arquitectónico
Classificação
Arquitectura Civil Privada
X
Monumento Nacional
Arquitectura Civil Pública
Imóvel/Monumento de Interesse Público
Arquitectura Religiosa
Imóvel de Interesse Municipal
Valor Arquitectónico
Arquitectura Militar
X
Arquitectura Erudita
De qualidade
Arquitectura Popular
De acompanhamento
Arquitectura Urbana
X
Dissonante
Arquitectura Rural
Sem interesse
Legislação: Plano Director Municipal de Lisboa
Referência
Localização

X

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Geral
Bom
Adições
Alterações
Modo Associativo

Estrutura

Cobertura

Bom
Ligeiras
Isolado

Bom
Profundas
Agrupado Contínuo

Interior
Bom

X

Isento
Agrupado descontínuo

X

VALOR PATRIMONIAL
Valor criativo
Valor Sócio-Religioso
Valor Histórico
Valor Científico
Valor Estético

X
X
X

Valor
Valor de Integração
Valor Estilístico
Valor de Pertença
Valor Patrimonial

X
X
Médio-Elevado

DESCRIÇÃO
Conjunto edificado de grandes dimensões que ocupa todo um quarteirão entre a Avenida 24 de Julho e a Rua das Janelas Verdes.
Constituído por edifícios e jardins ligados por um conjunto de passagens aéreas que atravessam a Travessa de José António Pereira.
Dada a função que desempenhava, trata-se de um edifício sóbrio de cariz militar, com paredes sólidas em alvenaria de pedra e janelas
protegidas com gradeamento. Era servido por um cais em pedra, fronteiro à porta principal, visível na cartografia antiga.
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ELEMENTOS DESCRITIVOS
Designação
EP19
(Antiga) Central Termo-Elétrica, Restaurante Kais
Referência
Localização
Coordenadas
Av. de Brasília
38°42'17.82"N, 9° 9'24.18"W
Localização face ao projecto
Área de Afectação Indirecta
Bibliografia
Proprietário
Grupo K
Época de Construção
Contemporâneo
Tipologia
Categoria
Património Arquitectónico
Classificação
Arquitectura Civil Privada
Monumento Nacional
Arquitectura Civil Pública
X
Imóvel/Monumento de Interesse Público
Arquitectura Religiosa
Imóvel de Interesse Municipal
Valor Arquitectónico
Arquitectura Militar
X
Arquitectura Erudita
De qualidade
Arquitectura Popular
De acompanhamento
Arquitectura Urbana
X
Dissonante
Arquitectura Rural
Sem interesse
Legislação: Plano Director Municipal de Lisboa

X

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Geral
Bom
Adições
Alterações
Modo Associativo

Estrutura

Cobertura

Bom
Ligeiras
Isolado

Bom
Profundas
Agrupado Contínuo

Interior
Bom

X

Isento
Agrupado descontínuo

X

VALOR PATRIMONIAL
Valor criativo
Valor Sócio-Religioso
Valor Histórico
Valor Científico
Valor Estético

X
X
X

Valor
Valor de Integração
Valor Estilístico
Valor de Pertença
Valor Patrimonial

X
X
X
Médio-Elevado

DESCRIÇÃO
Antiga centra termo-electrica adapatada a restaurante. Edifício de planta rectangular de grande dimensão adaptada à sua função industrial
original. Estrutura em ferro e alvenaria de tijolo (baldosas) sustentando cobertura de duas águas com telhado metálico. As adaptações
recentes rasgaram janelões na fachada ocidental.
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ELEMENTOS DESCRITIVOS
Referência
Localização

EP20

Designação

Avenida Infante Santo n.º 3

Dispensário de Alcântara.
Coordenadas

38°42'15.48"N, 9°10'6.65"W

Localização face ao projecto
Área de Afectação Indirecta
Bibliografia
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-viasde-classificacao/geral/view/15473507
Proprietário
Época de Construção
Contemporânea
Tipologia
Categoria
Património Arquitectónico
Classificação
Arquitectura Civil Privada
Monumento Nacional
Arquitectura Civil Pública
X
Imóvel/Monumento de Interesse Público
Arquitectura Religiosa
Imóvel de Interesse Municipal
Valor Arquitectónico
Arquitectura Militar
Arquitectura Erudita
De qualidade
Arquitectura Popular
De acompanhamento
Arquitectura Urbana
Dissonante
Arquitectura Rural
Sem interesse
Legislação: Edital n.º 62/2007

X
X

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Geral
Razoável
Adições
Alterações
Modo Associativo

Estrutura
Razoável
Ligeiras
Isolado

Cobertura
Razoável

Profundas
Agrupado Contínuo

X

Interior
Indeterminado
Isento
Agrupado descontínuo

VALOR PATRIMONIAL
Valor criativo
Valor Sócio-Religioso
Valor Histórico
Valor Científico
Valor Estético

X
X
X
X

Valor
Valor de Integração
Valor Estilístico
Valor de Pertença
Valor Patrimonial

X
X
X
Elevado

DESCRIÇÃO
O edifício designado como "Dispensário de Alcântara" ou "Dispensário Rainha D. Amélia", localiza-se num gaveto entre a Avenida Infante
Santo e a Rua Tenente Valadim. Trata-se de uma construção mista de ferro e alvenaria de pedra construída de raiz nos finais do século
XIX (1893) apresentando uma planta quadrangular em torno de um pátio central iluminado por claraboia em vidro. No exterior, pintado a
ocre, rasgam-se diversos janelões dispostos ao alto, quer simples quer duplos, rematados superiormente por vergas que se prolongam nas
ombreiras. Uma moldura saliente seguida de platibanda marca todo o perímetro superior das fachadas. De destacar a presença de um
soco em pedra bujardada onde, na secção inferior, se abrem pequenas janelas retangulares que na fachada defronte à Avenida são de
diminutas dimensões mas na Rua Tenente Valadim assumem uma maior expressão apresentando vergas em arco. Ainda na fachada
principal, virada à Avenida, surge uma porta destacada ao centro com arco de volta inteira inserida num pórtico em arco abatido sobre o
qual se inscreve a designação do edifício. Nesta fachada observam-se também dois corpos laterais salientes, tipo torreão, coroados por
frontões onde se inscrevem janelões semicirculares. No interior a compartimentação é feita através de paredes de alvenaria e tabique
apresentando lambris de azulejo alusivos às funções de cada espaço. No quadrante Oeste o pavilhão prolonga-se apresentando, ao nível
do piso superior, um terraço virado ao Tejo onde os doentes iam igualmente para usufruir dos bons ares. Trata-se assim de um imóvel de
relevante interesse patrimonial onde a configuração arquitetónica se adequa exemplarmente às funções - cuidados de saúde - algo que na
época era bastante inovador. Infelizmente hoje o edifício encontra-se em avançado estado de degradação não se sabendo ainda qual será
o seu destino. A construção deste Dispensário para Tuberculosos corresponde a uma iniciativa da Rainha D. Amélia e tinha como objetivo
o amparo e tratamento de crianças e jovens atingidos por esta grave doença. No local fornecia-se aos internados a assistência médica e
medicamentosa necessária. O apoio aos doentes ficava ainda a cargo de uma comunidade religiosa as Irmãs Missionárias que habitavam
um edifício anexo localizado a Oeste do Dispensário e que correspondia à antiga casa do Vigário do Convento de Nossa Senhora do
Santíssimo Sacramento de Alcântara. Curiosamente, esta comunidade ainda se mantém no local. Maria Ramalho/DGPC/2016.
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-declassificacao/geral/view/15473507
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Dispensário de Alcântara e Zona Especial de Protecção do Conjunto do Palácio dasNecessidades, fonte Atlas do
Património Classificado e em Vias de Classificação, Direcçãogeral do Património Cultural.

Zona Especial de Protecção do Conjunto do Palácio dasNecessidades, fonte Atlas do Património Classificado e em Vias
de Classificação, Direcçãogeral do Património Cultural.

Página 69 de 79

REGISTO FOTOGRÁFICO

Página 70 de 79

ELEMENTOS DESCRITIVOS
Referência
Localização

Designação
EP21
Rua Cozinha Económica

Antiga Unidade Industrial a Napolitana.
Coordenadas

38°42'14.31"N, 9°10'35.66"W

Localização face ao projecto
Área de Afectação Indirecta
Bibliografia
http://patrimoniodgpc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7f7d5674280f41849c0a0869ced22d91
Proprietário
Época de Construção
Contemporânea
Tipologia
Categoria
Património Industrial
Arquitectura Civil Privada
Classificação
Monumento Nacional
Arquitectura Civil Pública
Imóvel/Monumento de Interesse Público
Arquitectura Religiosa
Imóvel de Interesse Municipal
Valor Arquitectónico
Arquitectura Militar
Arquitectura Erudita
De qualidade
Arquitectura Popular
De acompanhamento
Arquitectura Urbana
Dissonante
Arquitectura Rural
Sem interesse
Legislação: Em Vias de Classificação Anúncio n.º 191/2017, DR, 2.ª série, n.º 206, de 25-10-2017

X

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Bom
Adições
Alterações
Modo Associativo

Estrutura

Geral

Cobertura

Bom
Ligeiras
Isolado

Bom
Profundas
Agrupado Contínuo

Interior
Indeterminado
Isento
Agrupado descontínuo

X

VALOR PATRIMONIAL
Valor criativo
Valor Sócio-Religioso
Valor Histórico
Valor Científico
Valor Estético

X
X
X
X

Valor
Valor de Integração
Valor Estilístico
Valor de Pertença
Valor Patrimonial

X
X
X
Elevado

DESCRIÇÃO
A Napolitana insere-se na grande fase de afirmação da indústria moageira alimentar em Portugal. Em 1908, a firma Gomes, Brito Conceição Reis & Cª solicita ao município
a construção da sua fábrica no tecido industrial de Santo Amaro (Lisboa). Pouco se conhece desta empresa e no ano de 1926 a fábrica de massas A Napolitana era
adquirida pela Companhia Industrial de Portugal e Colónias, mantendo-se em actividade até 1970, ano em que a CIPC vende a fábrica.
O projecto da fábrica de massas foi publicado numa revista de referência para o estudo da arquitectura coeva, relevo incomum num período que dedicava especial
atenção ao programa habitacional. Durante quatro números A Construção Moderna divulgou, nas primeiras páginas, o projecto dos edifícios da Napolitana, da autoria
dos construtores e projectistas Vieillard & Touzet.
A gramática arquitectónica utilizada é, inquestionavelmente, indissociável da imagética construtiva criada pela parceria francesa Vieillard & Touzet. Os vários edifícios
construídos - fabrico das massas, moagem, silos, casa das máquinas, mesmo as ampliações ocorridas, logo a partir de 1912 -13, mantiveram uma unidade construtiva e
uma homogeneidade estética conferida pela valorização atribuída a elementos estruturais, como os pilares, aos vãos de iluminação e à articulação do tijolo silíco-calcário
branco e cinzento. O valor plástico da conjugação dos tijolos branco e cinza é explorado na modulação das fachadas, no remate dos edifícios ou dos frontões ou como
molduras de vãos de janelas.
É, também, na utilização repetida e cadenciada dos restantes elementos estruturais ou funcionais, criando superfícies mais relevadas que permitem um jogo de
sombreados, que este conjunto adquire uma identidade irrefutável no panorama da arquitectura industrial portuguesa de inícios de Novecentos.
A utilização de um friso azulejar com motivos geométricos, da autoria do ceramista José António Jorge Pinto, ou a introdução de lettering anunciando a actividade fabril
e a sua designação, acentuam a textura industrial do conjunto.
Cada um dos edifícios tem uma volumetria e uma área distinta, exigências estritamente dependentes da função e do equipamento industrial a instalar. A moagem tem
quatro pisos, cada um composto por duas fileiras de colunas em ferro fundido, permitindo a criação de vãos amplos. Os silos, com cinco pisos, assumem uma verticalidade
acentuada pela sua forma paralelepipédica, indissociável do processo de ensilagem, e pela imposição compósita dos pilares. O edifício das massas desenvolve-se em
três pisos, organizando-se no interior a secção de fabrico das massas, com suas prensas, num amplo espaço rodeado por mezaninos suportadas por colunas em ferro.
A casa das máquinas é do conjunto a que assume uma menor imponência estética, devido ao seu único piso e à solução assimétrica encontrada na ampliação do espaço
da nave central.
Este conjunto industrial, de início do século vinte, de reconhecida importância para o estudo da arquitectura industrial portuguesa, destaca-se pela utilização do tijolo
sílico-calcário e sua sábia articulação com a exploração de um léxico depurado, vincadamente funcional, adaptado exclusivamente ao cumprimento de um programa para
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fabrico de massas. A manutenção deste complexo no território industrial de Santo Amaro simboliza a permanência de uma das últimas instalações industriais desta área
de Lisboa, dedicada à mecanização da alimentação.
Deolinda Folgado. Departamento de Estudos. IPPAR
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-declassificacao/geral/view/6574402/
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Antiga Unidade Industrial a Napolitana, fonte Atlas do Património Classificado e em Vias de Classificação, Direcçãogeral
do Património Cultural.
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ELEMENTOS DESCRITIVOS
Referência
Localização

Designação
EP22
Ponte 25 de Abril

Ponte 25 de Abril.
Coordenadas

38°41'25.16"N, 9°10'35.57"W

Localização face ao projecto
No limite Oeste da Área de Afectação Directa
Bibliografia
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-declassificacao/geral/view/18933276
Proprietário
Época de Construção
Contemporânea
Tipologia
Categoria
Património Industrial/Viário
Arquitectura Civil Privada
Classificação
Monumento Nacional
Arquitectura Civil Pública
Imóvel/Monumento de Interesse Público
Arquitectura Religiosa
Imóvel de Interesse Municipal
Valor Arquitectónico
Arquitectura Militar
Arquitectura Erudita
De qualidade
Arquitectura Popular
De acompanhamento
Arquitectura Urbana
Dissonante
Arquitectura Rural
Sem interesse
Legislação: Em Vias de Classificação Anúncio n.º 205/2018, DR, 2.ª série, n.º 234, de 5-12-2018

X

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Estrutura

Geral
Bom
Adições
Alterações
Modo Associativo

Cobertura

Interior

Bom
Ligeiras
Isolado

X

Profundas
Agrupado Contínuo

Isento
Agrupado descontínuo

VALOR PATRIMONIAL
Valor criativo
Valor Sócio-Religioso
Valor Histórico
Valor Científico
Valor Estético

X
X
X
X

Valor
Valor de Integração
Valor Estilístico
Valor de Pertença
Valor Patrimonial

X
X
X
Elevado

DESCRIÇÃO
A Ponte 25 de Abril foi construída sob projeto do Gabinete de Engenharia de Nova Iorque, Steinman, Boynton, Gronquist & London, com intervenções do Gabinete da
Ponte sobre o Tejo e do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Aquando da sua inauguração detinha o maior vão da Europa e o 5.º maior em todo o Mundo. Obraprima de engenharia civil, das mais de duas dezenas de pontes construídas ao longo do rio Tejo, destaca-se, ainda, como a única ponte suspensa do País. Ao nível local,
tornou-se num elemento estruturante e indispensável no acesso à capital e entre o norte e o sul do País. Desde o início projetada como ponte mista rodoferroviária, a
fase rodoviária terá sido inaugurada em 1966, e a ferroviária em 1999. A 1.ª fase consistiu na construção de uma ponte suspensa sobre o rio, preparada para numa
segunda fase receber a ferrovia, um grande viaduto sobre a zona de Alcântara, acessos rodoviários nas margens norte e sul, e sinalização e iluminação de toda a obra.
Na 1.ª fase, a ponte seria constituída por torres e ancoragens, cabos de suspensão funiculares da carga, e pendurais para suportarem a viga de rigidez. A estrutura
metálica, inicialmente apresentada como solução para o viaduto sobre Alcântara, terá sido substituída pela construção de um viaduto em betão armado e pré-esforçado,
constituído por uma séria de cantilevers, formando grandes TT ligados por juntas de articulação especiais, preparado com uma travessa horizontal a 10 m do topo, apta
a suportar o futuro tabuleiro ferroviário. Na construção das fundações das duas torres, de aço carbono do tipo ASTM-A 36, com duas grandes selas de aço fundido, no
topo, que suportam os dois cabos principais de suspensão, foi empregue o método do caixão aberto. Foi, para isso, necessário atravessar uma camada de água com
32,5 m de altura, uma camada de lodo com a espessura de 30 m e, finalmente, uma camada de 20 m de areias e pedras soltas. A construção da torre sul, implantada
em pleno rio, foi assente numa fundação em betão armado encastrado na rocha basáltica, 82,5 m abaixo do nível da preiamar de águas vivas. Na primeira fase da obra
foi construído em simultâneo o primeiro trecho do túnel sob a praça da portagem, que mais tarde recebeu a linha ferroviária. O comprimento total da ponte e do viaduto
é de 3222,75 m, as duas torres atingem 190 m de altura e o tabuleiro encontra-se 70 m acima do nível da água. Na 2.ª fase, para além da preparação da estrutura de
modo a receber a instalação do caminho-de-ferro, com via dupla e respetivas catenárias, procedeu-se à beneficiação geral de toda a estrutura, com o alargamento do
tabuleiro rodoviário para seis faixas de circulação. Foi, ainda, instalado um tabuleiro ferroviário de acesso à margem norte, debaixo do viaduto de Alcântara, com projeto
da autoria do Eng.º António Reis.
A primeira apresentação escrita de um projeto para a construção de uma ponte no local data de 1876. No ano de 1953 foi nomeada uma comissão, para estudar a
problemática, tendo sido aberto um concurso internacional (1959). O contrato para a execução da obra foi, adjudicado à United States Steel Export Company. O início da
construção deu-se em 5 de novembro de 1962, com um prazo previsto de 51 meses (1967). A ponte foi solenemente inaugurada no dia 6 de agosto de 1966, pelo
Presidente da República, Américo Tomás, sob a bênção do Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Gonçalves Cerejeira, e a presença do Presidente do Conselho de
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Ministros, Oliveira Salazar, como Ponte Salazar. No dia 28 de abril de 1974, terá o 1.º Comité de Acção Popular, chefiado pelo Coronel Varela Gomes, arrancadas as
letras em bronze e inscrito o nome de Ponte 25 de Abril, nome que se encontra, ainda, hoje nos pilares da Ponte. Elisabete Serol
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/18933276
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Ponte 25. De Abril, fonte Atlas do Património Classificado e em Vias de Classificação, Direcçãogeral do Património
Cultural.
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Ponte 25. De Abril e Zona Especial de Protecção doPalácio de Sabugosa e Jardins, fonte Atlas do Património
Classificado e em Vias de Classificação, Direcçãogeral do Património Cultural.
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1.

ENQUADRAMENTO
Neste estudo são analisadas as condições de observação a partir de imóveis classificados,
designadamente, a Gare Marítima de Alcântara, Gare Marítima da Rocha de Conde de Óbidos e Museu
do Oriente, Conjunto do Palácio das Necessidades, Capela de Santo Amaro/Palácio Burnay, Palácio
Sabugosa, Museu Nacional de Arte Antiga/Palácio do Conde de Óbidos, Palácio da Cerca e Quinta do
Almaraz. A partir desses locais foi efetuada uma análise de visibilidade potencial, tendo como base um
modelo tridimensional do terreno, a qual considerou o território abrangido pela bacia visual do projeto
na área de estudo. Não é portanto uma análise sobre a sua visibilidade real, já que não considera a
existência de elementos na paisagem que possam “camuflar” a presença das componentes do projeto,
tais como edificações, infraestruturas e vegetação arbórea bem desenvolvida.
Esta metodologia utilizada permite aferir de uma forma potencial a extensão dos impactes visuais, no seu
cenário mais negativo, isto é, sem consideração da atual ocupação do solo. Assim, quanto maior, mais irregular
e recortada for a área delimitada, maior é o impacte visual das infraestruturas analisadas, já que existe uma
maior variação na direção dos raios visuais e, consequentemente, a sua presença será mais notória.

2.

BACIAS VISUAIS
Em anexo apresentam-se as bacias visuais dos elementos patrimoniais referidos.

3.

ANÁLISE E CONCLUSÕES
Tendo em consideração as caraterísticas observadas, o facto de grande parte dos locais analisados se
inserirem ao longo das encostas densamente edificadas do centro urbano de Lisboa e o local onde se
pretende implementar o projeto se situar a uma cota mais baixa, junto ao rio Tejo, prevê-se que haja
uma redução significativa da acessibilidade visual de grande parte desses locais.
No entanto, os locais identificados no quadrante Sul, nomeadamente, o Palácio da Cerca e Quinta de
Almaraz, em Almada (bem como o rio Tejo) possuem uma acessibilidade total sobre a área de projeto,
uma vez que não têm qualquer barreira visual sobre o mesmo.
Com efeito, analisando as áreas com acesso visual sobre o projeto, facilmente se conclui que numa
percentagem muito significativa desses locais fica dificultado por existir uma edificação densa ou
outras estruturas que, pela sua volumetria, não permitem um acesso visual desimpedido para a área
de projeto. Deste modo, a bacia visual potencial obtida na cartografia apresentada será, com certeza,
mais abrangente do que a que visibilidade real a obter após a implementação do projeto.
Foi analisado cada um dos vários pontos de observação acima indicados, tendo como objetivo saber
se, apesar de estarem inseridos na bacia visual do projeto, possuem na realidade acesso visual. Numa
primeira análise, com base na cartografia das bacias visuais realizadas, contabilizou-se a área total
visível potencial de cada um dos pontos de observação, tendo-se verificado que os pontos com maior
acessibilidade visual em termos potenciais para a área de projeto são, sobretudo, os que se localizam
na envolvente mais próxima do projeto ou os que se sobrepõem na topografia, para além dos
localizados na margem sul do Tejo, os quais, possuem visibilidade total sobre a área de projeto.
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Tabela 1 – Visibilidade da área de projeto a partir dos pontos de observação em análise

Localização
Ponto de Observação

Geográfica
relativa ao local

Distância ao
local de projeto
(m)

de projeto

Área visível do
projeto (ha)

%

Palácio da Cerca

S

3550

22,2

100

Quinta do Almaraz

S

3600

22.2

100

Palácio Sabugosa

NW

515

8,5

38,3

Museu Nacional de Arte Antiga

NE

290

15,2

68,5

Capela de Santo Amaro/Palácio Burnay

NW

675

16,1

72,5

Palácio das Necessidades

N

600

18,6

83,8

Museu do Oriente

N

225

20,9

94,1

NW

10

21,3

95,9

E

180

6,6

29,7

Gare Marítima de Alcântara
Gare da Rocha de Conde de Óbidos
Área de implantação do projeto – 22,2 ha
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Bacias visuais dos elementos patrimoniais
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Anexo A:

Bacias Visuais dos elementos patrimoniais

T17.075 – Estudo de Visibilidade e de Impactes Visuais sobre os Imóveis Classificados

A-1

-94000

-93000

-92000

-91000

-90000

-89000

-88000

-87000

-86000

-85000

-84000

-83000

-103000
-104000
-105000
-106000
-107000

-107000

-108000

-108000

Simbologia

Área de estudo (buffer 5 km)

-109000

-109000

Área de intervenção
Elemento Patrimonial

Gare Marítima de Alcântara

-110000

-110000

-111000

-111000

_
^

Bacia Visual

Área com visibilidade
Área sem visibilidade

REV

DATA

RESP

DESCRIÇÃO

CLIENTE

-112000

-112000

REVISÃO

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA
OPERACIONAL DO TERMINAL DE CONTENTORES DE ALCÂNTARA

-97000

-96000

-95000

-94000

-93000

-92000

-91000

-90000

-89000

-88000

-87000

-86000

-85000

-84000

-83000

© DigitalGlob e, Geo eye, M icrosoft

-113000
-114000

-113000

PROJETO

Sistema de Coord enadas: ETRS 1989 Portug al TM 06

Formato: A3

_
^

-114000

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA FUTURE PROM AN. NÃO PODE SER UTILIZADO, REPRODUZIDO NO TODO OU EM PARTE OU COM UNICADO A TERCEIROS SEM A SUA EXPRESSA AUTORIZAÇÃO.

-106000

-105000

-104000

-103000

-102000

-101000

-95000

-102000

N

-96000

-101000

;
-97000

DESIGNAÇÃO

BACIAS VISUAIS

ELEMENTO PATRIMONIAL - GARE MARÍTIMA DE ALCÂNTARA
RESP.

Cristina Reis

ESCALAS

CO-AUTOR

Hugo Faria

1:50000

DATA

Maio 2020

DESENHO Nº

1

FICHEIRO

FOLHA

1/1

17.075-041

REVISÃO

-94000

-93000

-92000

-91000

-90000

-89000

-88000

-87000

-86000

-85000

-84000

-83000

-103000
-104000
-105000
-106000
-107000
-108000

-107000
-108000

Simbologia

Área de estudo (buffer 5 km)

-109000

-109000

Área de intervenção
Elemento Patrimonial

-110000

-110000

-111000

-111000

_
^

Gare Marítima da Rocha do Conde de Óbidos

Bacia Visual

Área com visibilidade
Área sem visibilidade

REV

DATA

RESP

DESCRIÇÃO

CLIENTE

-112000

-112000

REVISÃO

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA
OPERACIONAL DO TERMINAL DE CONTENTORES DE ALCÂNTARA

-97000

-96000

-95000

-94000

-93000

-92000

-91000

-90000

-89000

-88000

-87000

-86000

-85000

-84000

-83000

© DigitalGlob e, Geo eye, M icrosoft

-113000
-114000

-113000

PROJETO

Sistema de Coord enadas: ETRS 1989 Portug al TM 06

Formato: A3

_
^

-114000

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA FUTURE PROM AN. NÃO PODE SER UTILIZADO, REPRODUZIDO NO TODO OU EM PARTE OU COM UNICADO A TERCEIROS SEM A SUA EXPRESSA AUTORIZAÇÃO.

-106000

-105000

-104000

-103000

-102000

-101000

-95000

-102000

N

-96000

-101000

;
-97000

DESIGNAÇÃO

BACIAS VISUAIS

ELEMENTO PATRIMONIAL - GARE MARÍTIMA DA ROCHA CONDE DE ÓBIDOS
RESP.

Cristina Reis

ESCALAS

CO-AUTOR

Hugo Faria

1:50000

DATA

Maiol 2020

DESENHO Nº

2

FICHEIRO

FOLHA

1/1

17.075-042

REVISÃO

-94000

-93000

-92000

-91000

-90000

-89000

-88000

-87000

-86000

-85000

-84000

-83000

-103000
-104000
-105000
-106000
-107000
-108000

-107000
-108000

Simbologia

Área de estudo (buffer 5 km)

-109000

-109000

Área de intervenção
Elemento Patrimonial

-110000

-110000

-111000

-111000

_
^

Museu do Oriente

Bacia Visual

Área com visibilidade
Área sem visibilidade

REV

DATA

RESP

DESCRIÇÃO

CLIENTE

-112000

-112000

REVISÃO

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA
OPERACIONAL DO TERMINAL DE CONTENTORES DE ALCÂNTARA

-97000

-96000

-95000

-94000

-93000

-92000

-91000

-90000

-89000

-88000

-87000

-86000

-85000

-84000

-83000

© DigitalGlob e, Geo eye, M icrosoft

-113000
-114000

-113000

PROJETO

Sistema de Coord enadas: ETRS 1989 Portug al TM 06

Formato: A3

_
^

-114000

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA FUTURE PROM AN. NÃO PODE SER UTILIZADO, REPRODUZIDO NO TODO OU EM PARTE OU COM UNICADO A TERCEIROS SEM A SUA EXPRESSA AUTORIZAÇÃO.

-106000

-105000

-104000

-103000

-102000

-101000

-95000

-102000

N

-96000

-101000

;
-97000

DESIGNAÇÃO

BACIAS VISUAIS

ELEMENTO PATRIMONIAL - MUSEU DO ORIENTE

RESP.

Cristina Reis

ESCALAS

CO-AUTOR

Hugo Faria

1:50000

DATA

Maio 2020

DESENHO Nº

3

FICHEIRO

FOLHA

1/1

17.075-043

REVISÃO

-94000

-93000

-92000

-91000

-90000

-89000

-88000

-87000

-86000

-85000

-84000

-83000

-103000
-104000
-105000
-106000
-107000
-108000

-107000
-108000

Simbologia

Área de estudo (buffer 5 km)

-109000

-109000

Área de intervenção
Elemento Patrimonial

-110000

-110000

-111000

-111000

_
^

Palácio Sabugosa

Bacia Visual

Área com visibilidade
Área sem visibilidade

REV

DATA

RESP

DESCRIÇÃO

CLIENTE

-112000

-112000

REVISÃO

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA
OPERACIONAL DO TERMINAL DE CONTENTORES DE ALCÂNTARA

-97000

-96000

-95000

-94000

-93000

-92000

-91000

-90000

-89000

-88000

-87000

-86000

-85000

-84000

-83000

© DigitalGlob e, Geo eye, M icrosoft

-113000
-114000

-113000

PROJETO

Sistema de Coord enadas: ETRS 1989 Portug al TM 06

Formato: A3

_
^

-114000

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA FUTURE PROM AN. NÃO PODE SER UTILIZADO, REPRODUZIDO NO TODO OU EM PARTE OU COM UNICADO A TERCEIROS SEM A SUA EXPRESSA AUTORIZAÇÃO.

-106000

-105000

-104000

-103000

-102000

-101000

-95000

-102000

N

-96000

-101000

;
-97000

DESIGNAÇÃO

BACIAS VISUAIS

ELEMENTO PATRIMONIAL - PALÁCIO SABUGOSA

RESP.

Cristina Reis

ESCALAS

CO-AUTOR

Hugo Faria

1:50000

DATA

Maio 2020

DESENHO Nº

4

FICHEIRO

FOLHA

1/1

17.075-044

REVISÃO

-94000

-93000

-92000

-91000

-90000

-89000

-88000

-87000

-86000

-85000

-84000

-83000

-103000
-104000
-105000
-106000
-107000
-108000

-107000
-108000

Simbologia

Área de estudo (buffer 5 km)

-109000

-109000

Área de intervenção
Elemento Patrimonial

Capela de Stº Amaro

-110000

-110000

-111000

-111000

_
^

Bacia Visual

Área com visibilidade
Área sem visibilidade

REV

DATA

RESP

DESCRIÇÃO

CLIENTE

-112000

-112000

REVISÃO

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA
OPERACIONAL DO TERMINAL DE CONTENTORES DE ALCÂNTARA

-97000

-96000

-95000

-94000

-93000

-92000

-91000

-90000

-89000

-88000

-87000

-86000

-85000

-84000

-83000

© DigitalGlob e, Geo eye, M icrosoft

-113000
-114000

-113000

PROJETO

Sistema de Coord enadas: ETRS 1989 Portug al TM 06

Formato: A3

_
^

-114000

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA FUTURE PROM AN. NÃO PODE SER UTILIZADO, REPRODUZIDO NO TODO OU EM PARTE OU COM UNICADO A TERCEIROS SEM A SUA EXPRESSA AUTORIZAÇÃO.

-106000

-105000

-104000

-103000

-102000

-101000

-95000

-102000

N

-96000

-101000

;
-97000

DESIGNAÇÃO

BACIAS VISUAIS

ELEMENTO PATRIMONIAL - CAPELA DE STº AMARO

RESP.

Cristina Reis

ESCALAS

CO-AUTOR

Hugo Faria

1:50000

DATA

Maiol 2020

DESENHO Nº

5

FICHEIRO

FOLHA

1/1

17.075-045

REVISÃO

-94000

-93000

-92000

-91000

-90000

-89000

-88000

-87000

-86000

-85000

-84000

-83000

-103000
-104000
-105000
-106000
-107000
-108000

-107000
-108000

Simbologia

Área de estudo (buffer 5 km)

-109000

-109000

Área de intervenção
Elemento Patrimonial

-110000

-110000

-111000

-111000

_
^

Palácio das Necessidades

Bacia Visual

Área com visibilidade
Área sem visibilidade

REV

DATA

RESP

DESCRIÇÃO

CLIENTE

-112000

-112000

REVISÃO

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA
OPERACIONAL DO TERMINAL DE CONTENTORES DE ALCÂNTARA

-97000

-96000

-95000

-94000

-93000

-92000

-91000

-90000

-89000

-88000

-87000

-86000

-85000

-84000

-83000

© DigitalGlob e, Geo eye, M icrosoft

-113000
-114000

-113000

PROJETO

Sistema de Coord enadas: ETRS 1989 Portug al TM 06

Formato: A3

_
^

-114000

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA FUTURE PROM AN. NÃO PODE SER UTILIZADO, REPRODUZIDO NO TODO OU EM PARTE OU COM UNICADO A TERCEIROS SEM A SUA EXPRESSA AUTORIZAÇÃO.

-106000

-105000

-104000

-103000

-102000

-101000

-95000

-102000

N

-96000

-101000

;
-97000

DESIGNAÇÃO

BACIAS VISUAIS

ELEMENTO PATRIMONIAL - PALÁCIO DAS NECESSIDADES
RESP.

Cristina Reis

ESCALAS

CO-AUTOR

Hugo Faria

1:50000

DATA

Maio 2020

DESENHO Nº

6

FICHEIRO

FOLHA

1/1

17.075-046

REVISÃO

-94000

-93000

-92000

-91000

-90000

-89000

-88000

-87000

-86000

-85000

-84000

-83000

-103000
-104000
-105000
-106000

-106000

-105000

-104000

-103000

-102000

-101000

-95000

-102000

N

-96000

-101000

;
-97000

-107000
-108000

-107000
-108000

Área de estudo (buffer 5 km)

-109000

-109000

Elemento Patrimonial

-110000

-110000

-111000

-111000

_
^

Museu Nacional de Arte Antiga

Bacia Visual

Área com visibilidade
Área sem visibilidade

REV

DATA

RESP

DESCRIÇÃO

CLIENTE

-112000

-112000

REVISÃO

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA
OPERACIONAL DO TERMINAL DE CONTENTORES DE ALCÂNTARA

-97000

-96000

-95000

-94000

-93000

-92000

-91000

-90000

-89000

-88000

-87000

-86000

-85000

-84000

-83000

© DigitalGlob e, Geo eye, M icrosoft

-113000
-114000

-113000

PROJETO

Sistema de Coord enadas: ETRS 1989 Portug al TM 06

Formato: A3

Simbologia

Área de intervenção

-114000

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA FUTURE PROM AN. NÃO PODE SER UTILIZADO, REPRODUZIDO NO TODO OU EM PARTE OU COM UNICADO A TERCEIROS SEM A SUA EXPRESSA AUTORIZAÇÃO.

_
^

DESIGNAÇÃO

BACIAS VISUAIS

ELEMENTO PATRIMONIAL - MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA
RESP.

Cristina Reis

ESCALAS

CO-AUTOR

Hugo Faria

1:50000

DATA

Maio 2020

DESENHO Nº

7

FICHEIRO

FOLHA

1/1

17.075-047

REVISÃO

-94000

-93000

-92000

-91000

-90000

-89000

-88000

-87000

-86000

-85000

-84000

-83000

-103000
-104000
-105000
-106000
-107000
-108000

-106000
-107000
-108000

-109000

-109000

Área de estudo (buffer 5 km)

Elemento Patrimonial

-110000

-110000

-111000

-111000

_
^

Palácio da Cerca

Bacia Visual

Área com visibilidade
Área sem visibilidade

REV

DATA

RESP

DESCRIÇÃO

CLIENTE

-112000

-112000

REVISÃO

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA
OPERACIONAL DO TERMINAL DE CONTENTORES DE ALCÂNTARA

-97000

-96000

-95000

-94000

-93000

-92000

-91000

-90000

-89000

-88000

-87000

-86000

-85000

-84000

-83000

© DigitalGlob e, Geo eye, M icrosoft

-113000
-114000

-113000

PROJETO

Sistema de Coord enadas: ETRS 1989 Portug al TM 06

Formato: A3

Simbologia

Área de intervenção

_
^

-114000

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA FUTURE PROM AN. NÃO PODE SER UTILIZADO, REPRODUZIDO NO TODO OU EM PARTE OU COM UNICADO A TERCEIROS SEM A SUA EXPRESSA AUTORIZAÇÃO.

-105000

-104000

-103000

-102000

-101000

-95000

-102000

N

-96000

-101000

;
-97000

DESIGNAÇÃO

BACIAS VISUAIS

ELEMENTO PATRIMONIAL - PALÁCIO DA CERCA

RESP.

Cristina Reis

ESCALAS

CO-AUTOR

Hugo Faria

1:50000

DATA

Maio 2020

DESENHO Nº

8

FICHEIRO

FOLHA

1/1

17.075-048

REVISÃO

-94000

-93000

-92000

-91000

-90000

-89000

-88000

-87000

-86000

-85000

-84000

-83000

-103000
-104000
-105000
-106000
-107000
-108000

-106000
-107000
-108000

Área de estudo (buffer 5 km)
Área de intervenção

-109000

-109000

Elemento Patrimonial

-110000

-110000

-111000

-111000

_
^

Quinta Almaraz

Bacia Visual

Área com visibilidade
Área sem visibilidade

REV

DATA

RESP

DESCRIÇÃO

CLIENTE

-112000

-112000

REVISÃO

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA
OPERACIONAL DO TERMINAL DE CONTENTORES DE ALCÂNTARA

-97000

-96000

-95000

-94000

-93000

-92000

-91000

-90000

-89000

-88000

-87000

-86000

-85000

-84000

-83000

© DigitalGlob e, Geo eye, M icrosoft

-113000
-114000

-113000

PROJETO

Sistema de Coord enadas: ETRS 1989 Portug al TM 06

Formato: A3

Simbologia

_
^

-114000

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA FUTURE PROM AN. NÃO PODE SER UTILIZADO, REPRODUZIDO NO TODO OU EM PARTE OU COM UNICADO A TERCEIROS SEM A SUA EXPRESSA AUTORIZAÇÃO.

-105000

-104000

-103000

-102000

-101000

-95000

-102000

N

-96000

-101000

;
-97000

DESIGNAÇÃO

BACIAS VISUAIS

ELEMENTO PATRIMONIAL - QUINTA ALMARAZ

RESP.

Cristina Reis

ESCALAS

CO-AUTOR

Hugo Faria

1:50000

DATA

Maio 2020

DESENHO Nº

9

FICHEIRO

FOLHA

1/1

17.075-049

REVISÃO

J.4. Análise dos impactes visuais dos imóveis classificados com base em
simulações em fotografia real

17.075 – Volume 3 – Anexos Técnicos - Parte IV

J-4

Projeto de Modernização e Aumento de
Eficiência Operacional do Terminal de
Contentores de Alcântara
Estudo de Impacte Ambiental

Análise do impacte visual sobre os imóveis
classificados com imagens das simulações em
fotografia real

Nº Trabalho: T17.075

Data: 31/08/2020

Projeto de Modernização e Aumento
de Eficiência Operacional do Terminal
de Contentores de Alcântara

Estudo de Impacte Ambiental

Histórico do Documento
Revisão
00

Descrição
Análise do impacte visual sobre os imóveis
classificados com imagens das simulações
em fotografia real

Alameda Fernão Lopes, nº 16 10º andar
1495-190 Algés - Portugal
Telf: +351 213 041 050
Contribuinte nº 501 201 840
Capital Social 1.986.390 Euros - C.R.C. Lisboa

geral@future.proman.pt

www.future-motion.eu

Editado

Verificado

Autorizado

Data

APM/AC

CNR

CLR

31-08-2020

Índice
1.

ENQUADRAMENTO ..............................................................................................................................1

2.

SIMULAÇÕES ........................................................................................................................................1

3.

ANÁLISE ................................................................................................................................................1

4.

CONCLUSÕES ........................................................................................................................................3

Anexos
Anexo A - Imagens das simulações em fotografia real

T17.075 – Análise do impacte visual sobre os imóveis classificados com imagens das simulações em fotografia real

i

1.

ENQUADRAMENTO
No presente documento apresenta-se a análise dos impactes visuais sobre os imóveis classificados
nomeadamente da Gare Marítima de Alcântara, da Gare Marítima da Rocha de Conde de Óbidos, do
Museu do Oriente, atendendo aos novos equipamentos e disposição dos contentores, bem como para
o Palácio Sabugosa e a Quinta do Almaraz, com base em imagens das simulações em fotografia real.
Esta análise resulta da contribuição de um especialista em paisagem.

2.

SIMULAÇÕES
Em anexo apresentam-se as imagens das simulações em fotografia real.
Os pontos de tomada de vistas são os seguintes:
1 - Gare Marítima de Alcântara
2 - Gare Marítima da Rocha de Conde de Óbidos
3 - Museu do Oriente;
4 - Quinta do Almaraz.
Não foi considerado o Palácio Sabugosa já que este não apresenta relação visual com o Terminal de
Contentores, a partir de pontos acessíveis ao público em geral.

3.

ANÁLISE
De forma a obter uma perspetiva visual in situ para determinar em que medida o projeto irá afetar em
termos de visibilidade real os principais elementos patrimoniais na envolvente, nomeadamente, a Gare
Marítima de Alcântara, a Gare Marítima da Rocha de Conde de Óbidos, o Museu do Oriente e a Quinta
do Almaraz, foram efetuadas nos respetivos locais simulações com recurso a desenho 3D com as
verdadeiras formas e dimensões das componentes propostas em projeto, tendo como base fotografias
reais obtidas a partir dos locais analisados.
Numa primeira análise, com base na cartografia das bacias visuais realizadas, contabilizou-se a área
total visível potencial de cada um dos pontos de observação, tendo-se verificado que, com exceção da
Quinta do Almaraz que se localiza na margem sul do Tejo, todos os outros locais dispõem apenas de
uma visibilidade parcial para a área do TCA (Tabela 3.1).
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Tabela 3.1 – Visibilidade da área de projeto a partir dos pontos de observação em análise.
Localização
Principais elementos

Geográfica

patrimoniais na envolvente

relativa ao local
de projeto

Distância ao

Área visível

local de

potencial do

projeto (m)

projeto (ha)

Acessibilidade
%

visual real para
área de projeto

Quinta do Almaraz

S

2100

22.2

100

Total

Museu do Oriente

N

225

20,9

94,1

Parcial

NW

10

21,3

95,9

Parcial

E

180

6,6

29,7

Parcial

22,2

100

Gare Marítima de Alcântara
Gare da Rocha de Conde de Óbidos

Total
(Área de Estudo buffer 3 km)

Importa reforçar que a análise acima não considerou a atual ocupação do solo, fator esse que contribui
de forma significativa para a redução da acessibilidade visual real dos locais na envolvente do projeto.
Dos locais analisados, a Gare Marítima de Alcântara e o Museu do Oriente, devido a estarem num
limiar de distância muito próximo do local de projeto e possuírem uma acessibilidade visual
desimpedida em praticamente todos os seus espaços, serão os locais onde a presença das novas
componentes do projeto se irão sentir de forma mais evidente, em termos visuais.
No que diz respeito à Gare da Rocha de Conde de Óbidos, apesar da proximidade à área de projeto,
apenas dispõe de acessibilidade visual real para uma pequena parte do quadrante Este da área de
projeto. Sendo este também um local de serviços portuários pertencente ao Porto de Lisboa,
funcionando atualmente como um ponto de receção de navios, sobretudo, turísticos (cruzeiros).
Numa perspetiva de avaliação considerando o valor patrimonial dos elementos acima referidos e a sua
classificação elevada em termos de qualidade visual, a qual é indissociável do cenário envolvente,
considera-se que o projeto, ao propor a continuação do atual uso do solo, sem qualquer ampliação
de área, não provocará uma alteração significativa (em termos da ocupação atual na área em causa).
No entanto, as componentes mais visíveis que integram o projeto, designadamente, a substituição de
algumas infraestruturas por outras de maior dimensão e a maior concentração/densificação da
ocupação por contentores, geram um impacte visual significativo nesses locais, principalmente devido
ao facto dos locais analisados se situarem na sua envolvente imediata, num limiar muito próximo de
visibilidade do projeto e dotados de uma elevada acessibilidade visual real para a área do mesmo,
sobretudo para as suas principais componentes visíveis, pelo que a presença das mesmas será bastante
evidente no cenário envolvente, a partir dos locais de elevado valor patrimonial acima referidos.
Por último, a Quinta de Almaraz, localizada na margem sul do rio Tejo num local sobrelevado
topograficamente, possui uma acessibilidade visual totalmente desimpedida para a área de projeto,
no entanto, o facto de se localizar num limiar de visibilidade distante da área de projeto (superior a
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2 000 m), as alterações que serão implementadas com a prossecução do projeto não repercutirão um
impacte visual significativo neste local.
Com base nas simulações efetuadas, é possível concluir que, apesar das alterações/substituições
previstas nas situação e infraestruturas existentes pela implementação do projeto, não haverá uma
alteração muito significativa em termos de acessibilidade visual real a partir dos locais com importância
patrimonial, pelo que se considera que, de um modo geral, os impactes visuais negativos gerados
nesses locais não serão potencialmente muito significativos, apesar do seu elevado valor patrimonial,
como é possível comprovar nas imagens apresentadas em anexo.

4.

CONCLUSÕES
Com base nas imagens de simulação da localização das novas componentes do projeto sobre
fotografia real, é possível verificar que as novas infraestruturas terão de facto uma presença visual
potencialmente mais evidente do que as existentes atualmente. No entanto, dado o enquadramento
geral da área de projeto, a qual se encontra atualmente ocupada com uma função portuária, a qual
permanece neste local há várias décadas e que foi evoluindo em conformidade com as necessidades
comerciais da cidade de Lisboa e do país, não se considera que o impacte visual seja muito significativo,
particularmente, ao nível dos pontos notáveis da paisagem analisados, existentes na envolvente do
projeto, tendo em conta que se pretende a manutenção do atual uso do solo e as simulações obtidas.
Isto é, apesar de se prever uma transformação e alteração de algumas infraestruturas de apoio
portuário e uma reorganização do parque de contentores com o licenciamento do presente projeto,
mesmo considerando que alguns desses novos elementos originam uma presença mais “pesada” na
área de projeto, os mesmos não constituem uma alteração efetiva do uso do solo, nem tão pouco, uma
diferença ou contraste muito relevante que altere a forma e volumetria do local onde se inserem,
nomeadamente, em termos visuais e paisagísticos. Sobretudo, quando comparando em termos
cumulativos com outros projetos licenciados e em construção na envolvente, os quais apresentam uma
muito maior presença visual devido à sua dimensão e volumetria, contribuindo para uma alteração
estrutural significativa da linha urbana da frente ribeirinha desta região da cidade de Lisboa.
Há ainda que considerar o facto da implementação do projeto prever uma modernização, recuperação
e melhor ordenamento e reorganização em termos funcionais de todo o espaço, situação que será
passível de originar um impacte positivo na paisagem em estudo.
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Imagens das simulações em fotografia real
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Anexo A: Imagens das simulações em fotografia real
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1 - Gare Marítima de Alcântara (Atual)
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1 - Gare Marítima de Alcântara (Projeto)
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2 - Gare Marítima da Rocha de Conde de Óbidos (Atual)
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2 - Gare Marítima da Rocha de Conde de Óbidos (Projeto)
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3 - Museu do Oriente (Atual)
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3 - Museu do Oriente (Projeto)
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4 - Quinta do Almaraz (Atual)
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4 - Quinta do Almaraz (Projeto)
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CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
1. CONCEITOS
Património Arquitectónico - Elementos edificados pertencentes ao domínio da Arquitectura erudita, civil e religiosa, de
fácies urbana ou rural, elaborados segundo os cânones dos diversos estilos arquitectónicos
Património Edificado – Elementos edificados pertencentes ao domínio da Arquitectura popular, civil e religiosa, de fácies
urbana ou rural. Apesar de não possuírem o valor artístico do património arquitectónico o seu estilo particular, qualidade
de execução e cuidado de integração na paisagem, reservam-lhe um espaço particular na caracterização da paisagem
antropizada, representando a grande maioria do património edificado nacional. Correspondem à forma de habitar o
espaço, urbano e rural da população ao longo da História. Exclui-se desta categoria os elementos integráveis na categoria
de património Etnográfico.
Património Etnográfico – Elementos de composição do património Arquitectónico e Edificado, fundamentalmente em
espaço rural. Geralmente estão associados a exploração do espaço envolvente do edificado.
Património Arqueológico – Categoria que inscreve os bens móveis ou imóveis que pela sua antiguidade, localização e
metodologia de abordagem próprias se inscrevem na alínea 2 do Artigo 74 do capítulo II da Lei n.º 107/2001 de 8 de
Setembro, subdividida nas categorias definidas no Thesauros (Base de Dados da responsabilidade da Direcção Geral do
Património Cultural - DGPC).

2. APRESENTAÇÃO E OBJECTIVOS
2.1.

Apresentação

O presente documento corresponde ao Estudo de Impacte Ambiental, do Projeto de Modernização e Aumento da
Eficiência Operacional do Terminal de Contentores de Alcântara, no que respeita ao Descritor Património Cultural em
Meio Terrestre, sendo o Património Cultural em Meio Náutico e Subaquático objecto de capítulo específico, realizado por
Técnico com valência em Arqueologia Náutica e Subaquática.
Para efeitos do presente trabalho foi entendida como área de Estudo a definida pelo cliente, sendo que na presente
componente, apenas foi tida em consideração a área situada em meio terreste, para Norte do Terminal de Contentores,
que, de acordo com a imagem infra, é delimitada, sensivelmente:
Para Oeste pela travessa da Galé;
Para Norte: pela Rua 1.º de Maio, Largo do Calvário, Rua das Fontaínhas, Rua Prior do Crato, Praça da Armada, Rua do
Sacramento a Alcântara, Travessa Castro, Rua Santos Pinto, Rua do Prior e Travessa da Paz;
Para Este Rua de São Domingos e Travessa José António Pereira.
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Figura 1. Área de Estudo e Envolvente, s/ escala

Nesta área foram relocalizados e registados, todos os elementos patrimoniais, inventariados nos documentos oficiais
existentes, Inventário de Bens Classificados da Direcção Geral do Património Cultural e Plano Director Municipal de
Lisboa, dando-se primazia aos elementos com relação directa, física ou visual, com o projecto, e, por tal susceptíveis de
afectação directa ou indirecta.
Pese embora o facto de terem sido tidas em conta as ocorrências de natureza arqueológica, as características do projecto,
no que concerne as potenciais afectações em meio terrestre e a ocupação urbana consolidada da área de estudo, a
totalidade dos bens inventariados pode ser integrada na categoria de Património Edificado, fundamentalmente na vertente
Arquitectónica dada a sua qualidade.
O projecto, localiza-se na margem norte do rio Tejo, no Cais de Alcântara Sul, freguesia de Alcântara, concelho e Distrito
de Lisboa.
Coordenadas Geográficas do ponto central: 38°41'57.78"N, 9°10'18.79"W, altitude 6m.
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2.2.

Objectivos

Figura 2. Património Classificado na Área de Estudo, s/escala
http://geo.patrimoniocultural.pt/flexviewers/Atlas_Patrimonio/default.htm

De acordo o Plano de Trabalhos, enviado à Tutela, o presente estudo tem como objectivo a identificação, registo e
preservação de afectação de potenciais realidades a identificar na área concessionada do Terminal de Contentores do
Porto de Lisboa, na qual se integram três edifícios sujeitos a classificação legal, nomeadamente:
•

Gare Marítima de Alcântara, classificada como Monumento de Interesse Público pela Portaria n.º 740FC/2012, DR, 2.ª Série n.º 252 (suplemento) de 31.12.2012, que determina igualmente a Zona Especial de
Protecção.

•

Edifício Pedro Álvares Cabral, Antigos Armazéns Frigoríficos do Bacalhau, actual Museu do Oriente,
classificado como Monumento de Interesse Público pela Portaria 401/2010, DR, 2.ª Série n.º 114 de
15.06.2010, que determina igualmente a Zona Especial de Protecção.

•

Gare Marítima da Rocha do Conde de Óbidos, classificada como Monumento de Interesse Público pela
Portaria n.º 740-FC/2012, DR, 2.ª Série n.º 252 (suplemento) de 31.12.2012, que determina igualmente a Zona
Especial de Protecção

Salienta-se ainda que os três edifícios se encontram englobados na mesma Zona Especial de Protecção, que abarca a
quase totalidade da área em estudo, neste contexto a realização de alterações ao abrigo do presente projecto, carece
de autorização por parte da Tutela, através da realização de um Estudo Prévio de acordo com as determinações do no
Decreto-Lei n.º 140/09, de 15 de Junho. O Relatório Prévio terá obrigatoriamente de dar cumprimento ao legalmente
disposto, devendo por isso conter os seguintes elementos:
▪ Breve descrição do projeto;
▪ Discrição pormenorizada do projeto na área da ZEP;
▪ Critérios que fundamentem tecnicamente as obras ou intervenções de reconstrução, ampliação, alteração e
conservação propostas;
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▪ Adequação das obras ou intervenções em relação às características do imóvel, tendo em conta o grau de
classificação de interesse nacional, de interesse público ou de interesse municipal, bem como o interesse cultural
que a fundamenta, designadamente o interesse histórico, arquitetónico, artístico, científico, social ou técnico;
▪ Compatibilidade dos sistemas e materiais propostos em relação aos existentes;
▪ Medidas minimizadoras a implementar (se for esse o caso - se não se preconizarem medidas minimizadores deverse-á apresentar a devida justificação);
▪ Avaliação dos benefícios e riscos das obras ou intervenções propostas;
▪ Consequências das obras ou intervenções no património arqueológico;
▪ A utilização proposta para o imóvel;
▪ Bibliografia e fontes documentais relevantes no âmbito das obras ou intervenções propostas;
▪ Levantamento fotográfico ou videográfico geral, de conjunto e de detalhe do interior e do exterior.
▪ As peças desenhadas possíveis (ex. perfis tipo e sistemas de drenagem, etc.);
▪ Currículo do responsável (em anexo).
Para além da área concessionada foram identificados, no interior da área de envolvente determinada na cartografia
anexa, os seguintes edifícios classificados, identificados a negro na imagem infra:
1. Igreja de São Francisco de Paula, classificada como Imóvel de Interesse Público pelo Decreto n.º 28 536, DG, I
Série, n.º 66, de 22-03-1938, com Zona Especial de Protecção definida na Portaria n.º 512/98, DR, I Série-B, n.º
183, de 10-08-1998 (sem restrições) (ZEP do Museu Nacional de Arte Antiga e dos imóveis classificados na sua
área envolvente)
2. Edifício do Museu Nacional de Arte Antiga, classificado como Imóvel de Interesse Público pelo Decreto n.º
516/71, DG, I Série, n.º 274, de 22-11-197, com Zona Especial de Protecção definida na Portaria n.º 512/98, DR,
I Série-B, n.º 183, de 10-08-1998 (sem restrições) (ZEP do Museu Nacional de Arte Antiga e dos imóveis
classificados na sua área envolvente)
3. Aqueduto das Águas Livres, seus aferentes e correlacionados, classificado como Monumento Nacional, pelo
Decreto n.º 5/2002, DR, I Série-B. n.º 42, de 19-02-2002, integrado na Zona Especial de Protecção definida na
Portaria n.º 512/98, DR, I Série-B, n.º 183, de 10-08-1998 (sem restrições) (ZEP do Museu Nacional de Arte
Antiga e dos imóveis classificados na sua área envolvente). Deste elemento que tem uma extensão superior a
60km, localiza-se na área em estudo o Chafariz das Janelas Verdes e o ramal que o serve, mas que se encontra
enterrado.
4. Edifício situado na Rua das Janelas Verdes, 70 a 78, classificado como Imóvel de Interesse Público, pelo Decreto
n.º 8/83, DR, I Série, n.º 19, de 24-01-1983, integrado na Zona Especial de Protecção definida na Portaria n.º
512/98, DR, I Série-B, n.º 183, de 10-08-1998 (sem restrições) (ZEP do Museu Nacional de Arte Antiga e dos
imóveis classificados na sua área envolvente)
5. Palácio do Conde de Óbidos, classificado como Imóvel de Interesse Público pelo Decreto n.º 45/93, DR, I Série
B, n.º 280, de 30-11-1993. (ZEP do Museu Nacional de Arte Antiga e dos imóveis classificados na sua área
envolvente)
6. A envolvente em estudo encontra-se ainda parcialmente integrada na Zona Especial de Protecção do Conjunto
do Palácio das Necessidades, definida por Portaria n.º 552/96, DR, I Série-B, n.º 232, de 07-10-1996. No entanto
este conjunto não foi alvo de caracterização individual por se encontrar muito afastado da área sujeita a
alterações.
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7. Dispensário de Alcântara, classificado como Monumento de Interesse Municipal, pelo Edital n.º 62/2007.
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Figura 3. Património Classificado na Envolvente da Área de Estudo, s/ escala
http://geo.patrimoniocultural.pt/flexviewers/Atlas_Patrimonio/default.htm

No que concerne o Património em Vias de Classificação localizam-se na área em estudo (a branco na imagem supra)
dois elementos que não foram inventariados na anterior versão do relatório por um lapso de leitura do Atlas do Património
Classificado e em Vias de Classificação, no seu anterior grafismo, que detectado se procede à sua correcção,
correspondem:
8. Antiga Unidade Industrial a Napolitana em Vias de Classificação Anúncio n.º 191/2017, DR, 2.ª série, n.º 206,
de 25-10-2017
9. Ponte 25 de Abril em Vias de Classificação Anúncio n.º 205/2018, DR, 2.ª série, n.º 234, de 5-12-2018
Igualmente na área de Afectação Indirecta estão referenciados na Base de Dados Endovélico da responsabilidade da
Direcção Geral do Património Cultural as ocorrências patrimoniais:
•

•

CNS20509 – Rua de Cascais Após a demolição do antigo edifício do super-mercado "Pingo Doce" de Alcântara
e começo da escavação para as fundações da urbanização "Alcântara Rio", pela empresa Obriverca, foram
detectados vestígios de estruturas pré-existentes ao referido edifício. A cartografia antiga representa este local,
primeiramente, como praia na confluência da Ribeira de Alcântara com o Tejo e, depois, como ilha incorporada
no delta da foz da referida ribeira. Nessa cartografia é representada uma estrutura interpretada como doca e
alguns pequenos edifícios. Nº CNANS 7409. Doca assente em tabuado e estacaria de madeira.
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=2336815
CN37359 – Convento do Santíssimo Sacramento. Convento edificado em época moderna, foi fundado por
escritura de doação em 1605, pelos condes de Vimioso, para a Ordem de S. Domingos. A intervenção realizada
em 2016 permitiu a identificação de diversas infra-estruturas de canalização e, já em época moderna, de

alguns muros de antigas divisões do espaço. As estruturas constituídas por pedra calcária e argamassa
cinzenta, que apresentam no interior canais em tijoleira ou em cerâmica vidrada, possam ser mais
antigas, datando de inícios do século XVII. Corresponderão ao sistema de esgotos original do convento,
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entretanto desactivado. http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=3384587
Este edifício não foi alvo de caracterização individual por se encontrar muito separado da zona
ribeirinha por um muro, que protege a integridade do conjunto, o mesmo acontecendo em relação ao
Conjunto do Tribunal Marítimo de Lisboa.
No decurso do processo instrutório do Estudo de Impacte Ambiental, foi solicitado à Direcção Geral do Património Cultural,
na qualidade de entidade Tutelar do Património, a devida autorização de Trabalhos Arqueológicos, tendo os trabalhos
sido autorizados, pelo Ofício S-2018/458922 (C.S:1263914) de 11 de Maio, condicionados à inclusão na equipa de um
Arqueólogo com valência em meio náutico e subaquático.
O relatório que se apresenta constitui a súmula do trabalho, de gabinete e de campo, realizados com o objectivo de
efectuar o reconhecimento sistemático da área em estudo, numa perspectiva alargada, e um levantamento, tão
exaustivo quanto possível, do património localizado na envolvente do Projecto.
O trabalho realizado teve por base: a consulta da bibliografia disponível, o contacto com instituições administrativas e
trabalho de campo (relocalização in situ, dos elementos identificados na fase de trabalho de gabinete, e identificação de
eventuais novos elementos patrimoniais).
Pretendeu-se efectuar o diagnóstico da situação da área a afectar, directa e indirectamente, pelo Projecto, identificar os
elementos patrimoniais que possam vir a ser sujeitos a impacte, e preconizar as medidas ambientais consideradas
adequadas à minimização de impactes negativos, e à potenciação de impactes positivos.
Dada a dimensão da envolvente e o número de edifícios nela contidos deu-se prioridade, no levantamento efectuado
aos edifícios e conjuntos localizados nas proximidades do Terminal de Contentores e que têm uma relação visual
directa com a área sujeita a alterações no âmbito do Projecto em estudo.

2.3.

Definição das Áreas de Estudo

Para efeitos do presente relatório, foi definida como Área de Afectação Directa uma envolvente constituída por uma
faixa de 50m em torno do limite externo do Terminal de Contentores de Alcântara e parque de estacionamento de
camiões, onde serão, de acordo com os termos técnicos do projecto, efectuadas todas as alterações previstas.
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Figura 4 - Área de Afectação Directa, fonte Descrição Geral das Intervenções, Proman, 2019

Como Área de Afectação Indirecta respeitou-se a área definida pela Future Proman, sendo que no presente relatório
apenas se contempla a faixa terrestre. Esta área foi definida para prevenir possíveis impactes negativos sobre o
património, relacionados indirectamente com o projecto nomeadamente: aumento de vibrações, e poeiras e ruído, nas
fases de construção e exploração e seus efeitos sobre as edificações, aumento dos níveis e frequência do tráfego de
viaturas nas imediações de edificações e acautelar o impacte visual das alterações a efectuar na área do Terminal de
Contentores e estruturas associadas.

Figura 5. Área de Afectação Indirecta, Google Earth s/ escala, fonte Proman, 2018

Nesta área apenas foram localizados os elementos patrimoniais que se considerou passíveis de virem a sofrer impactes
resultantes quer da construção, quer da exploração do Terminal de Contentores, dando-se prioridade aos bens sujeitos
a classificação legal, supra referidos.
Não foram inventariados os bens localizados nos limites da área de Afectação Indirecta que se considerou estarem a
uma distância do projecto que garantisse a sua não afectação, como é o caso dos edifícios das Antigas Instalações da
Standard Eléctrica, classificado como Imóvel de Interesse Público, por se encontrar no limite da Área de Afectação
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Indirecta a cerca de 500m do projecto, separado da via de circulação de veículos procedentes do Terminal de Contentores
pela linha de caminho-de-ferro de Cascais e pela Avenida da Índia, ou dos edifícios do Palácio Sabugosa e Jardins,
classificado como Monumento de Interesse Público ou do Edifício da Antiga Escola Marquês de Pombal, classificado
como Imóvel de Interesse Público, integrados na malha urbana de Alcântara, a uma distância de cerca de 500m do
projecto, em áreas não afectadas pelo tráfego procedente do Terminal de Contentores.

2.4.

Contactos

No decurso do trabalho de gabinete e de campo foram contactados investigadores e instituições ligados à investigação,
inventariação e divulgação do Património Cultural, no sentido de proceder a consultas bibliográficas, recolher informações
sobre os elementos patrimoniais existentes na área em estudo (envolvente directa e indirecta), e comunicar o objectivo e
âmbito dos trabalhos realizados.

2.4.1. Entidades e Investigadores Contactados
•

Direcção Geral do Património Cultural – Solicitação de autorização de Trabalhos Arqueológicos

Foram consultados o Plano Director Municipal de Lisboa, a Base de Dados Endovélico da responsabilidade da Direcção
Geral do Património Cultural e a Base de Dados IPA da Ex.DGEMN..

2.5.

Descrição Geral das Intervenções1

“Em termos gerais, as intervenções previstas no Projeto de Modernização e Aumento da Eficiência Operacional contemplam trabalhos
no interior da área de concessão do TCA. Na área compreendida entre a frente de cais e a via férrea, prevê-se a reformulação do
espaço, tornando essa área totalmente dedicada ao armazenamento de contentores. Entre a via férrea e a doca de Alcântara, ou
seja, a norte da via férrea, será criada uma zona de manobras para carga de comboios e operação de contentores vazios e o parque
de contentores vazios, sendo para isso necessário demolir os edifícios TERLIS e IPTM. Para criar mais espaço de armazenamento
de contentores, a linha mais a sul será reposicionada mais a norte face à linha principal, sendo que também o aparelho de mudança
de via será reposicionado cerca de 50 m à frente da posição atual. Ainda no interior do parque será alargada a portaria, criando mais
dois acessos e será construído o Edifício de Manutenção e Reparação que albergará todos os serviços do Terminal, o Posto de
Inspeção Fronteiriço e a área da Autoridade Tributária. Prevê-se ainda a reformulação do parque de estacionamento para veículos
pesados, situado entre a portaria e o edifício administrativo existente.
O projeto prevê, assim, a realização de um conjunto de obras, das quais se destacam:
• Concepção e Projeto de novos parques de contentores:

1

o

Trabalhos de demolição;

o

Movimentos de terra;

o

Melhoramento de solos;

o

Pavimentos;

o

Via-férrea, para parque ferroviário;

Fonte Proman, 2019
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• Projeto de Infraestruturas Hidráulicas;
• Projeto de Instalações Elétricas, de acordo com as necessidades dos novos equipamentos, incluindo um aumento na
energia elétrica, nova localização para transformadores e postos de comutação, novos colunas de iluminação e:
o

Sistemas de distribuição elétrica;

o

Fornecimento de energia e novos Postos de Transformação;

o

Iluminação;

o

Rede Terra;

o

Sistemas CCTV,

o

Cablagem de fibra ótica,

• Projeto de Arquitetura e Especialidades do novo edifício de Manutenção e Reparação.
O projeto em análise consiste, assim, apenas num projeto de modernização, visando um melhor e mais racional aproveitamento dos
espaços já concessionados, e não irá envolver qualquer expansão do atual TCA.
Ainda relativamente a este projeto de modernização, importa salientar o seguinte:
Não haverá qualquer alteração nas entradas e saídas do sistema face à situação atual (acessos rodo e ferroviários e
marítimo-fluviais);
Será aumentada a eficiência de receção de cargas do atual TCA;
Mantêm-se os mesmos fluxos processuais agora existentes, prevendo-se, contudo, um progressivo aumento da procura
de movimentação de contentores.
Identificação das componentes do projeto e das suas características funcionais
Conceito operacional
Aspetos gerais
O conceito operacional desenvolvido pretende satisfazer as necessidades operacionais da YILPORT que, conforme referido, pretende
com o projeto aumentar a eficiência do TCA, mantendo-o dentro dos limites de concessão actuais, promovendo uma reorganização
e otimização dos espaços.
Com base neste pressuposto, está prevista a expansão da área de parque de contentores cheios, ocupando toda a área entre a frente
de cais e a linha férrea. Serão criados três parques de contentores, dois deles com quatro blocos e um terceiro com três bloc os. A
zona entre a via férrea e a muralha norte (doca de Alcântara) será ocupada pelo parque de contentores vazios.
Em geral, os novos parques de contentores consistem em áreas pavimentadas sobre aterro existente, melhorado através execução
de um reforço de solos e de um pavimento de maior capacidade. Os parques serão equipados com todas as instalações e
infraestruturas, tais como, com drenagem de águas pluviais, abastecimento de água, iluminação e fornecimento de energia e servidos
por vias para circulação de veículos e equipamentos de parque, nomeadamente RTGs, Reach Stackers e Tractor Trailers.
Todo o tráfego no terminal será realizado no sentido anti-horário, exceto na frente de cais onde dependendo da orientação que o
navio tomou ao acostar o tráfego poderá realizar-se no sentido horário ou anti-horário.
O Edifício de Manutenção e Reparação (M&R) e o parque de camiões com capacidade para 75 camiões situam-se a norte da portaria.
No limite oeste do Terminal será construído o parque para viaturas internas do Terminal, com capacidade para 7 Reach Stackers ou
Vertical Handlers e 30 Tractor Trailers.
A planta geral baseada no layout final do projeto é apresentada na figura infra
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Terminal - Arranjo Geral
Parque de contentores cheios
Os parques destinados a contentores cheios serão operados por RTGs, com um vão de 24,4m. Estes parques terão uma via para
operação (no interior do vão do RTG) e faixas de circulação entre diferentes parques. Todo o tráfego circula ao redor dos parques no
sentido anti-horário, havendo três faixas de circulação paralelas à frente de cais e cinco paralelas. Está previsto o fecho da plataforma
no limite sudeste do terminal para permitir uma melhor circulação no terminal.
Os RTGs terão alimentação elétrica. No parque mais a sul e mais a norte a alimentação será realizada junto à faixa norte e no parque
central a alimentação será feita junto à faixa sul. Para permitir a transferência de RTG’s entre parques foi criada uma plata forma no
centro do Terminal que permite a rotação dos RTG’s.
Após as obras de modernização e otimização do Terminal estima-se uma capacidade total de 2562 slots para contentores de 20ft
cheios, o que corresponde a uma capacidade total de armazenamento de 17934 contentores (5 alturas). No que se refere a reefer s
de 20ft, o terminal terá capacidade para 98 slots, armazenados em 5 alturas, o que corresponde a uma capacidade total de 490
contentores.
O terminal ficará preparado para expandir o parque de reefers para o bloco contíguo, sendo após a expansão a capacidade
total de armazenamento de reefers de 1050. Inversamente, a capacidade total de armazenamento de contentores não
refrigerados reduz para 16 072.
As principais dimensões dos parques são as seguintes:
•

Área de Stocagem:87850 m2

•

Lugares para Contentores (20ft): 2562 / 2296 após expansão do parque de reefers;

•

Lugares para reefers (20ft): 98 / 210 após expansão do parque de reefers;

•

Faixas para RTGs: 6

•

Os contentores poderão ser armazenados em 5 alturas e reefers poderão ser armazenados em 5 níveis;

A figura abaixo mostra corte transversal do parque de contentores.
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Parque de contentores vazios
O parque de contentores vazios situa-se no limite norte do Terminal entre a via de circulação de retorno e a zona de
operação, situada a sul. O Parque divide-se em três blocos, separados entre si pelas avenidas transversais de circulação
no parque.
Este parque será operado por Vertical Handlers com capacidade de colocar contentores até 6 alturas. Este parque terá
uma via de operação dedicada no seu limite sul, por onde será realizado todo o acesso de contentores ao parque.
As principais dimensões dos parques são as seguintes:
•

Área de Stocagem: 12 085 m2

•

Lugares para Contentores (20ft): 686

•

Os contentores poderão ser armazenados em 6 níveis.
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Via férrea
O Ramal que serve o Terminal tem origem no feixe de Alcântara e desenvolve-se até cerca de 600 m no interior do terminal (linha 1).
A linha 2 desenvolve-se paralela à linha 1, tem início 40 m para lá da portaria do terminal e liga à linha 1 através de aparelho de
mudança de via (AMV) à direita. A extensão total da linha 2 é de cerca de 470 e está ligada no seu término à linha 1 por outro AMV.
Pretende-se, nesta intervenção:
• Inverter a posição da Linha 2, passado a estar à esquerda da linha 1, invertendo a posição dos AMV.
• Aumentar a extensão da linha 2 para permitir a carga de composições com 450m, ficando com um comprimento total
de 554 m.
• Afastar o início da Linha 2 em cerca de 50 m da portaria do terminal.
• Como consequência dos pontos anteriores, a extensão da linha 1 terá de ser aumentada em cerca de 181 m.
Assim, e apenas no que corresponde à extensão dentro do terminal, a extensão final das linhas será:
• Linha 1 = 554m
• Linha 2 = 780m
Não será realizada qualquer intervenção na linha fora do terminal.
O traçado em planta manterá no essencial as características geométricas e dinâmicas que atualmente se verificam, por forma a
aproveitar ao máximo a linha e AMV’s existentes. Apresenta-se na figura abaixo o novo traçado da linha férrea dentro do terminal.

Traçado em Planta (1/2)

Traçado em Planta (2/2)
Na definição da rasante deste projeto procurou-se manter nas duas linhas a cota atual da linha, de forma a não ser necessária a
realização de intervenção na linha fora do terminal e ser possível aproveitar o máximo possível da linha 1 já construído. Ass im, por
forma a se manter uma correta ligação ao existente, ambas as linhas têm um perfil longitudinal plano à cota + 6.02.
Arquitetura
O novo edifício vai albergar as seguintes funções:
I.

Direção Geral de Alimentação e Veterinária e Direção Regional de Agricultura e Pescas:
a. Posto de Inspeção Fronteiriço (PIF) Veterinário (consumo humano);
b. PIF Veterinário (consumo não-humano);
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c.

PIF Fitossanitário;

II.

Autoridade Tributária (AT) – DGAIEC;

III.

Manutenção e Oficina de apoio ao Terminal;

IV.

Serviços Administrativos, Direções e Operações de apoio ao Terminal.

Um único edifício vai albergar todas estas valências, tem uma implantação em ‘L’, resultante da existência da passagem
subterrânea de uma infraestrutura. A sua orientação, em grande parte paralela à Doca de Alcântara e uma outra paralela
ao rio Tejo, limite com a Rua Cintura Porto Lisboa.
Com um polígono de implantação de 3.159m2, o edifício vai organizar-se por módulos, em que cada módulo terá a sua
função.
O projeto responde ao complexo programa que alberga num mesmo volume as funções acima especificadas. Pretendese que funcionem de forma coerente e sem quaisquer limitações.
A ideia criativa foi de reduzir ao mínimo a presença material do edifício. A sua tangibilidade transporta-nos para uma
realidade quase imaterial, sem matéria. Sem massa e de corpo translúcido.
O edifício terá um embasamento em betão que corresponde à altura das plataformas de carga/descarga. O revestimento
do corpo pretende-se que seja numa grelha metálica por forma a se tornar fluido. A pele metálica que o vai revestir procura
a imaterialidade, uma estética cenográfica, diluindo-se na paisagem.
Leveza e transparência é a imagem pretendida.
Numa aplicação pragmática do programa funcional, o edifício organiza-se numa repartição espacial em módulos que vem
a simplificar a sua organização e evitar os cruzamentos das funções quando não são necessários, e provocá-los quando
é necessário. As plataformas de carga e descarga fazem-se pelo lado sul; o acesso à oficina pelo lado poente, os acessos
para os trabalhadores e demais utilizadores far-se-ão na rótula entre as duas ‘pernas do L’, e de forma distinta para cada
módulo.
Podemos dizer que o corpo do edifício paralelo ao rio Tejo, onde se situam as funções da Autoridade Tributária (cor de
laranja) e PIFFs (3 tons de azul), desenvolve-se em dois pisos. Já o outro que fica paralelo à Doca de Alcântara chega a
ter 3 pisos e com a função da Oficina e áreas técnicas e dos Serviços, Direções e Operações de Apoio ao Terminal.
Ainda, no primeiro piso de parte destas funções, mas com entrada distinta, ficam funções de apoio aos ‘Lockers’ (cor
verde-organigrama) como Balneários, Instalações sanitárias e Cantina.
No módulo da Oficina (cor cinza claro) e áreas técnicas (cinza escuro) e dos Serviços, Operações (cor de rosa) e Direções
(cor lilás) de Apoio ao Terminal.
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Planta do edifício
Na tabela seguinte resumem-se as áreas do edifício.

Áreas Brutas do Edifício
ÁREAS/m2
Piso 0
PIF
AT - DGAIEC

Piso 1

Piso 2

931,50

Total
931,50

573,00

196,70

769,70

MANUTENÇÃO – OFICINA

1242,35

357,40

1.599,75

SERVIÇOS + OPERAÇÕES

397,85

609,00

LOCKERS
ESPAÇOS TÉCNICOS

451,10
222,60

918,00

1.924,85
451,10
222,60
5.899,50

O Projecto prevê igualmente um conjunto de trabalhos de escavação, substituição de pavimentos, melhoramento de
solos, modernização de infraestruturas que nos escusamos de descrever em virtude de impactarem diretamente apenas,
sedimentos enquadráveis em Meio Náutico e Subaquático, tendo o presente capítulo analisado apenas o potencial de
impacte na fase de obra, devidos aos trabalhos de implementação do projecto no seu todo. Estes elementos são, do
ponto de vista do Património em meio terrestre significativos em termos do impacte indirecto que os trabalhos,
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movimentações de pessoal, camiões e maquinaria, e a presença do estaleiro e da obra acarretam para a envolvente dos
edifícios classificados e conjunto edificado localizado nas imediações do TCA.

3. METODOLOGIA GERAL
Os trabalhos desenvolvidos para o património cultural respeitaram a seguinte metodologia, desenvolvida em três fases
sequenciais:

3.1.

Pesquisa Bibliográfica

Numa primeira fase efectuou-se pesquisa bibliográfica não exaustiva quanto possível, em bibliotecas e arquivos, com o
objectivo de recolher e actualizar dados sobre o património cultural existente na área de estudo (envolventes directa e
indirecta). Esta fase aproveitou em muito os elementos já recolhidos para anteriores trabalhos. A fase de pesquisa
bibliográfica serviu de orientação às fases subsequentes, nomeadamente através do levantamento e inventário dos
elementos patrimoniais a incluir no presente estudo.

3.2.

Trabalho de Campo

O trabalho de campo consistiu no reconhecimento integral das Áreas de Afectação Directa e Indirecta e no levantamento,
inventariação e caracterização dos elementos patrimoniais, na componente Património Edificado, ali existentes. Neste
levantamento deu-se prioridade ao Património sujeito a classificação legal e ao património inventariado no Plano Director
Municipal de Lisboa.
Tal como anteriormente referido dada a dimensão da envolvente e o número de edifícios nela contidos deu-se prioridade,
aos edifícios e conjuntos localizados nas proximidades do Terminal de Contentores e que têm uma relação visual directa
com a área sujeita a alterações no âmbito do Projecto em estudo.
Cada um dos elementos identificados foi objecto de registo fotográfico, georeferenciação e descrição em ficha própria
(Anexo II) procurando determinar-se o seu valor patrimonial, significado e estado de conservação.

3.3.

Tratamento dos dados e Relatório Final

No presente relatório, compilam-se todos os dados recolhidos nas anteriores fases de trabalho, de forma a poder realizar
o diagnóstico da situação, prever impactes associados ao projecto e preconizar as medidas de minimização consideradas
aplicáveis.
Referem-se de forma clara os limites ao conhecimento e preconizam-se, em forma de plano de salvaguarda, os trabalhos
futuros a realizar no caso da aprovação do projecto.
No presente relatório incluem-se todos os registos efectuados.
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4. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO DE VALOR PATRIMONIAL
Para a concretização do valor patrimonial de cada elemento, monumento ou conjunto, independentemente da sua
categoria de pertença, foi definido um conjunto de 8 critérios, de acordo com o articulado da Lei 107/2001 de 8 de
Setembro (Artigo 17º do Título IV da), a saber:
Valor criativo - Relacionado com a qualidade artística do elemento e o génio do seu criador.
Valor Sócio-Religioso – Valor do elemento enquanto objecto de culto ou de especial relevância para a comunidade
em que se insere, independentemente do seu valor criativo.
Valor Histórico – Valor do elemento enquanto testemunho histórico relevante, a nível local, regional ou nacional.
Valor Científico – Valor do elemento, conjunto ou sítio para a investigação científica nas suas diversas vertentes,
relacionado com a potencialidade científica e grau de conhecimento.
Valor Estético – Referente à qualidade estética do elemento patrimonial, difere do valor arquitectónico pela sua maior
abrangência e independência em relação ao génio do criador, podendo ser aplicada a elementos de arquitectura
popular, ou mesmo etnográficos.
Valor de Integração – Qualidade da integração do elemento patrimonial da sua envolvente paisagística, topográfica,
orográfica e relação com o meio envolvente.
Valor Estilístico – Integração do elemento patrimonial nos cânones da sua categoria de pertença.
Valor de Pertença – Adequação do valor estilístico à dimensão local e regional.
A cada um dos critérios definidos foi atribuído um valor igual a 1, resultante da sua presença, que permitirá a quantificação
do valor patrimonial global de cada ocorrência patrimonial.
O valor global de cada elemento patrimonial corresponde ao somatório dos valores definidos em cada um dos critérios
em análise, correspondendo um valor patrimonial:
Reduzido – entre 1 e 2 valores
Médio – entre 3 e 5 valores
Elevado – 6 e 8 valores
Excepcional - Maior de 8 valores o que corresponde à presença de classificação legal, nos seguintes moldes:
1 valor - em caso de classificação como Imóvel de Interesse Municipal
2 valores - em caso de classificação como Imóvel de Interesse Público
3 valores - em caso de classificação como Monumento Nacional
4 valores - em caso de classificação como Património Mundial da Humanidade.
Associado ao valor patrimonial atribuído por cada um dos critérios supra definidos considerou-se o Grau de Conhecimento
sobre o elemento patrimonial, nas dimensões de observação, investigação, registo e divulgação, sendo que, quanto
menor for o conhecimento sobre o elemento patrimonial, maior a necessidade da sua preservação. Assim, para este
critério foi definida uma escala gradual de 1 a 5 valores, correspondendo o valor 5 ao total desconhecimento e o valor 1
a um grau de conhecimento e divulgação que permitam um completo conhecimento sobre o elemento patrimonial.
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Quando não for possível determinar o valor patrimonial de um elemento este será considerado indeterminado,
correspondendo ao valor 0.

5. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO
5.1. Enquadramento Histórico-Geográfico da Cidade de Lisboa
A complexa história geológica da envolvente do estuário do Tejo, beneficiou determinantemente a fixação humana no
território correspondente ao actual concelho de Lisboa.
Os mais antigos vestígios de ocupação humana localizam-se, no atual território de Lisboa, maioritariamente na área de
Monsanto/Montes Claros, Campolide e Vale da Ribeira de Alcântara.
Embora sejam conhecidos vestígios paleolíticos na colina do Castelo, a zona ocidental parece ter sido preferida pelas
populações pré-históricas.
A eleição das áreas de implementação e fixação era determinada pelo modelo económico de cada sociedade, sendo
perceptíveis preferências distintas que se relacionavam, essencialmente, com o tipo de exploração do espaço geográfico,
com os seus recursos tecnológicos e com as suas necessidades defensivas/ofensivas.
As comunidades paleolíticas deram primazia aos grandes vales formados durante o quaternário (identificando-se
materiais atribuíveis a esta cronologia em Campolide, Alcântara, Lumiar…) enquanto que as estações neo-calcolíticas,
sedentárias e com uma economia baseada na agricultura que exploravam com uma tecnologia ainda incipiente, se
localizam no manto basáltico com solos férteis.
No interior do núcleo central da cidade, nomeadamente no sopé da colina de Santana (Martim Moniz e Praça da Figueira),
São Roque e São Jorge, Lídia Fernandes e Jacinta Bugalhão, referem a identificação de vestígios de ocupação que se
estendem desde o Neolítico à Idade do Bronze (FERNANDES e BUGALHÃO, 2017).
Em área mais marginais, trabalhos arqueológicos recentes permitiram a identificação de comunidades Neo-calcolíticas
na zona da Boa Hora, onde foram identificados vestígios de povoamento de considerável dimensão. (CARDOSO et alli,
2017, p. 82).
Á luz dos dados arqueológicos disponíveis, terá sido em tempos proto-históricos que a ocupação humana do território
central da cidade de Lisboa conheceu um forte desenvolvimento, possivelmente devido ao estreitar das relações com o
mundo mediterrânico.
Durante a Idade do Ferro, terá sido, uma população com fortes ligações ao mundo mediterrânico a implantar, no sítio
onde se situa actualmente Lisboa, uma cidade, e a conferir-lhe a centralidade que a foz de um grande rio navegável na
fachada atlântica da península, justificava. Pela sua posição estratégica, junto a uma enseada de fácil acesso, cedo as
populações começaram a desenvolver contactos com as civilizações do Mediterrâneo, conhecendo um desenvolvimento
considerável que impressionou os romanos, que lhe atribuíram a categoria de Município, com a designação de Felicitas
Júlia Olisipo, gozando os seus habitantes de pleno usufruto da cidadania romana.
Os testemunhos arqueológicos recolhidos no subsolo de Lisboa, mostram que, no século VIII-VII a.C2. se intensificam os
contactos com o Mediterrâneo, fundamentalmente através da Colónia Fenícia de Gadir (Cádiz). Estes intensos contactos
2 De acordo com Elisa Sousa, os mais antigos materiais atribuíveis à Idade do Ferro, datáveis do Séc. VIII, foram recolhidos na

em níveis subjacentes ao edifício das Termas dos Cássios (SOUSA, 2011)

Rua de São Mamede,
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comerciais, mas também civilizacionais, entre as populações locais e os navegadores mediterrânicos, aproximam
culturalmente os dois mundos, criando condições para a existência de um povoado de considerável dimensão que se
estenderia, ainda que possivelmente de forma descontínua (ARRUDA, 1999-2000), da atual colina do Castelo até Baixa,
acompanhando a orografia natural, e adaptando diferentes atividades e ocupações. às condições topográficas.
Segundo Estrabão, quando Décimo Júnio Bruto ocupou o território, em 138 a.C. terá encontrado uma importante, e
dinâmica, cidade portuária “um oppidum, em Olisipo”. Nesta fase da vida da cidade a ocupação humana parece estenderse do Castelo, até à baixa, como testemunham os achados arqueológicos identificados na Rua dos Correeiros
musealizados nas caves do edifício sede do BCP. A grande dimensão da cidade, estimada em c. 15ha (ARRUDA,
FREITAS, SANCHEZ, 2000), faz dela o maior povoado orientalizante do atual território português justificando plenamente
as palavras de Estrabão3.
A riqueza mineralógica do território da Península Ibérica, terá conduzido à sua integração nas rotas comerciais das
cidades Fenícias, fundando de raíz, ou estabelecendo importantes contactos comerciais com diversas povoações, ao
longo do curso dos principais rios navegáveis, como é o caso do Tejo.

Principais áreas industriais romanas da cidade de Lisboa 1

Com a fundação de Cartago, cidade fenícia do Norte de
África, intensificam-se os contactos comerciais com o
ocidente atlântico, como testemunham os vestígios
arqueológicos com origem no mediterrâneo oriental
(incluindo cerâmica Ática) identificados em diversos
povoados sidéricos (incluindo na cidade de Lisboa o
Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros), associadas
a estruturas de planta rectangular, ás quais os
responsáveis pela escavação, atribuem um possível
função industrial e comercial, pela sua localização
próxima da área portuária.

Em 138 a.C. na sequência da terceira Guerra Púnica, os romanos expulsavam os Cartagineses da foz do Tejo e o general
supracitado ocupava o anterior Oppidum, adaptando o Urbanismo romano, ortogonal às condições da orografia e às
preexistências urbanas. A cidade romana desenvolvia-se principalmente na Colina do Castelo e na zona ribeirinha,
estendendo-se o seu centro da Baixa até ao Terreiro do Trigo. (conferir SILVA, 2010).
Será durante o governo deste imperador que Lisboa conhecerá uma profunda renovação urbanística, com a construção
de grandes edifícios públicos: teatro, termas, fórum, anfiteatro, aqueduto…É possível que date igualmente do tempo de
Augusto a muralha romana, pese embora o facto de Estrabão referir a construção de uma estrutura defensiva aquando
da conquista da cidade.4 (ALARCÃO, 1994).
A zona industrial localizava-se na baixa, nos esteiros do Tejo e da Ribeira de Valverde, que recolhia as águas das Ribeiras
de São Sebastião e Arroios e que atravessava o vale então bastante mais encaixado do que no presente (conferir SILVA
2017), sensivelmente na área da actual Rua Augusta.
“Independientemente de cualquier cálculo demográfico seguro, lo que es innegable es que la extencion de Olisipo, la cantidad de materiales
arqueológios que se han recuperado y la dispersion de las áreas que, en la colina del Castillo, mostraron vestigios de ocupación durant la Edad del
Hierro, dejan entrever un lugar de importancia capital y una población probablemente muy numerosa”. (ARRUDA, 1999-2000, p. 129)
4 MATOS e BRAGA, 1998, pp 20-21
3
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Nesta ampla zona viria a desenvolver-se uma importante indústria de transformação de preparados piscícolas que seria
o garante económico da prosperidade da cidade.
Aproveitando os recursos que o Tejo, e as suas margens providenciavam, nomeadamente pescado, sal, madeira e barro
de boa qualidade, a economia romana desenvolveu-se, fundamentalmente a partir do Século I d.C., ancorada na
produção de preparados de peixe, como testemunham os vestígios identificados no Núcleo Arqueológico da Rua dos
Correeiros, Rua Augusta, Armazéns do Chiado, Rua dos Fanqueiros, Rua dos Bacalhoeiros, Casa dos Bicos e Casa do
Governador da Torre de Belém5, para consumo interno e exportação, tendo-se identificado ânforas de origem lusitana
em locais como Óstia, Roma ou Cartago. Para transportar os preparados piscícolas, uma importante indústria cerâmica,
desenvolveu-se na margem esquerda do rio, de que o Porto dos Cacos é o expoente máximo.
A partir do povoado sidérico, os romanos desenvolveram uma cidade com infraestruturas e equipamentos urbanos, que
se estendiam, como referido, da colina do Castelo até ao Rio6, que estava então bastante mais recuado, passando
sensivelmente pelas actuais Rua da Conceição, descendo para Oriente em direcção à Rua dos Bacalhoeiros, que seria
então uma das principais vias de ligação da cidade ao rio e, pela sua margem ao interland (SILVA, 2010), e Rua do Cais
de Santarém cobrindo totalmente a actual Avenida Infante D. Henrique.
Para Ocidente, estendia-se até à zona da actual Praça do Município e Largo de São Paulo, com um espaço peri-urbano
que explorava os recursos naturais da sua envolvente, valorizando a componente portuária e piscatória, garantida pelo
Tejo, como comprova a identificação de um cais de cronologia romana na rua das Canastras CNS 6158, e rural,
beneficiada pela fertilidade do solo.7
A construção da muralha junto ao rio fez recuar a margem integrando anteriores estruturas portuárias e industriais, no
entanto nos períodos de maior agitação as águas do Tejo bordejavam a muralha e entravam pelas portas da ribeira.
A cidade fenícia e romana cresceu caracteristicamente portuária 8, na retaguarda das suas praias ao longo da ribeira do
Tejo. Em trabalhos recentes, relacionados com a construção de um parque de estacionamento subterrâneo, na Praça D.
Luís I, foi identificado por técnicos da ERA-Arqueologia, um importante fundeadouro romano, numa posição algo afastada
ao que se considera ser o centro nevrálgico da cidade. Salienta-se que a presença romana na margem ocidental da
Ribeira de Valverde, encontra-se perfeitamente documentada por trabalhos arqueológicos levados a cabo pela Empresa
NEOÉPICA, que permitiram a identificação de vestígios de ocupação desta cronologia, habitacionais e funerários, na Rua
das Janelas Verdes n.º 106-112, na Rua da Rosa, Rua de São Boaventura e Rua Nova do Almada9
5 “A área industrial e portuária forma, assim, um arco

envolvendo a Sul/Sudoeste, a área residencial, administrativa, religiosa e lúdica numa extenção
já identificada de cerca de 500m o que permite avaliar da real extensão e importância que esta actividade económica teria na vida da cidade e no
seu quotidiano através de outras actividades complementares: pesca; exploração de sal; construção naval e de apetrechos vários; olarias;
exploração de barreiros, resinas e outros”, FUNDAÇÃO MILLENIUM BCP, p. 14.
6 “Os romanos apoiaram-se no que seria um dos povaodos mais dinâmicos e já com influências mediterrêneas e, a partir daí, bordejando as encostas
do actual Castelo, desceram até ao pequeno esteiro que penetrava entre colinas até ao encontro de duas linhas de água, que correspondem hoje
aos eixos Arroios-Anjos-Mouraria (…) e São Sebastião-Santa Marta-São José-Portas de Santo Antão. A segurança, nas terras e nos mares, que
gozou por séculos o Império Romano, permitiu que a nova urbe, voltada para o Mar da Palha, se esparramase pelas encostas até à praia (onde se
desenvolveram as actividades piscícola e portuária)e ao fundo dos vales, numa ocupação esparsa, pontuada pelas infra-estruturas que mais
marcavam uma civilização: as termas, junto ao esteiro da Baixa, o Teatro, na encosta do oppidum que olhava para o Rio, a fortificação principal no
cimo da colina original. A partir deste núcleo organizava-se, na escala local, um espaço de apoio e directamente subordinado, que é mais
densamente ocupado, constituindo a um tempo, uma reserva e parte não dispicienda da base económica da já baptisada Olisipo. Essse território
constituirá o vasto município, que, pela sua importância e «romanidade», vai gozar o privilégio de ser regido pelo mesmo direito do município de
roma”. (GASPAR, 1994, p. 15)
7 GASPAR, 1994, p.14
8 Na actual Rua das Canastras existia um cais, encontrando-se possivelmente outro na área depois ocupada pelo convento de São domingos.
9 Comunicação apresentada na Sociedade de Geografia de Lisboa em 20.09.2017.
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Os inúmeros vestígios da urbe romana demonstram a sua relevância durante o período de ocupação. Entre os mais
significativos destacam-se o teatro dedicado a Nero, situado entre as actuais ruas de S. Mamede e da Saudade, a
necrópole de Chelas10, as Termas mandadas erigir pela poderosa família dos Cássios, localizadas na confluência entre
a Rua das Pedras Negras e a Travessa do Almada, o circo, localizado na actual Praça da Figueira, entre outras estruturas
que condicionaram o urbanismo de Lisboa durante toda a Idade Média e parte da Época Moderna11
Com a queda do Império Romano do Ocidente, Olissipo é tomada pelos Visigodos, em 496 de acordo com a Crónica do
Bispo Idácio, sem, no entanto, se verificar, uma alteração significativa da malha urbana da cidade, ou na sua estrutura
económica, uma vez a aculturação, entre ambos os povos, era já significativa. A conversão ao cristianismo levou à
construção de novos templos, possivelmente mesmo
sob a actual Sé12 posteriormente transformado em
Mesquita Aljama e novamente sagrada, após a
conquista de Lisboa, como igreja principal da cidade
(conferir SILVA, 2017).

Reconstituição do traçado da Cerca Moura segundo Vieira da Silva1

É possível que date desta época, a edificação de uma
estrutura defensiva, a designada “Cerca Moura”, para
cuja construção não existem certezas cronológicas,
mas que poderia ter sido alvo de restauro ou mesmo
reconstrução cerca de 877, de acordo com Manuel
Fialho Silva.13, depois de uma incursão sobre Lisboa
por parte das tropas cristâs sob as ordens de D. Afonso
III de Leão.

A ocupação muçulmana, em 714, influenciou
determinantemente o urbanismo da cidade, contrapondo ao traçado clássico, ortogonal e ordenado, o emaranhado de
becos e ruelas que marcam as cidades islâmicas e que, ainda hoje, caracterizam os bairros do Castelo, de Alfama e da
Mouraria. O templo cristão terá dado lugar à Mesquita Maior, a cidade administrativa continuaria encerrada dentro das
suas muralhas.
A Civitas romana foi obliterada durante o domínio muçulmano. Al-Usbuna cresceu segundo o modelo urbanístico islâmico,
incluindo medina, alcáçova e arrabaldes especializados: a Baixa, comercial e artesanal, e Alfama, ligada às atividades
marítimo-fluviais14.
A cerca moura abarcava então os limites da cidade, encerrando no seu interior o seu centro cultural, político, religioso e
comercial, a Alcáçova, junto ao Castelo e a Medina “na órbita da Mesquita Maior” onde se desenvolviam “além das
actividades religiosas, também as sociais e cívicas, bem como os polos comerciais (…) (SILVA, 2009, p. 18), protegendo
Testemunhos de necrópole, com rituais de inumação e combustão, foram igualmente identificados no Núcleo Arqueológico da Rua dos Correieros
AAVV, 1987, p. 22
12 A existência de um templo paleocristão sob a actual Sé de Lisboa não é totalmente certa, de acordo com SILVA, 2017, sendo mesmo possível,
de acordo com o mesmo autor que, durante um período breve da cidade de Lisboa as duas comunidades Muçulmana e Moçárabe tivessem partilhado
o mesmo templo à semelhança do ocorrido noutras cidades europeias.
13 SILVA, 2009, p. 17
14 “A cidade portuária de Lisboa segue as tradições mediterrânicas ao estruturar-se de acordo com dois polos geradores principais: a alcáçova, no
alto da colina, e a cidade baixa da beira-rio. Na alcáçova, amuralhada, ficam os paços do alcaide ou do senhor e respectiva corte, as habitações dos
funcionários e dos militares. A medina desenvolve-se até ao rio, numa malha apertada e labiríntica, protegida pela “Cerca Moura”. Junto ao rio e ao
que resta ainda do esteiro, concentram-se os artesãos, pescadores e comerciantes na típica azáfama de um porto de abrigo e de construção e
reparação naval” (FUNDAÇÃO MILLENIUM BCP, s.d. (a), p. 19).
10
11
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a cidade próspera da constante insegurança provocada por conflitos no interior do mundo islâmico, situação que se viria
a acentuar durante a Reconquista Cristã15.

A catedral e a sua envolvente em finais do século XII (reconstituição da sé por António do Couto16

No exterior dos limites protegidos pela cerca, cresciam os arrabaldes produtivos da cidade em pleno desenvolvimento 17,
com uma população já significativa em termos demográficos, como se testemunharia aquando do cerco de 1147 que
levou á sua capitulação e tomada pelas forças cristãs do Norte, auxiliadas por um grupo de Cruzados francos (GASPAR,
1994).
A Lisboa muçulmana era uma cidade importante com uma malha densa e recortada, à excepção da zona comercial que
pedia ruas mais largas. Foram reutilizados muitos edifícios romanos, mas também construídos de raiz novos bairros,
fontes termais e mesquitas, nomeadamente a Mesquita Maior de Lisboa e os banhos quentes de Alfama 18.
No arrabalde Ocidental, localizado entre o limite Ocidental da Muralha e a colina de São Francisco, a cidade muçulmana
espraiava-se pelo vale ocupado por bairros habitacionais e áreas industriais como testemunham os vestígios
“As descrições dos geógrafos árabes oferecem-nos uma visão panorâmica da muralha, mencionando seis portas. No actual Largo de Santo
António da Sé localizava-se a Porta Ocidental (Bab-al-Garb), que seria a principal entrada na medina, descrita com uma certa monumentalidade, o
que talvez evidencie que possuísse mármores de antgos edifícios públicos ou outras estruturas romanas. Mais acima, na Colina do Castelo, hoje
Rua do Milagre de Santo António, é referida a Porta da Alfôba (Bab al-Hawha), nome de clara etimologia árabe , que significa Porta do Postigo. A
sul, abrindo para o rio, encontrava-se a Porta do Mar (Bab al-Bahr) que se localiza na área do actual Arco Escuro, a oriente situava-se a porta das
Termas (Bab al-Hamma) mais tarde denominada Porta de São Pedro, localizando-se a meio da actual Rua de São João da Praça. O nome árabe
al-Hamma, ou seja, banhos públicos, está na origem do topónimo Alfama, bairro que fica em parte no interior do recinto amuralhado. A quinta porta,
referida apenas por um geógrafo, seria a Porta do Cemitério (Bab al-Maqbara), qua mais tarde adquiriu o nome que ainda hoje mantém de Portas
do Sol. Esta porta da muralha abria para os cemitérios islâmicos localizados nas encostas da Graça e de São Vicente de Fora. Por último,
encontramos também uma única referência à Porta dd Estreito (Bab al-Madiq) que talvez coincidisse com o actual Arco de Jesus”, SILVA, 2009, p.
18
16 (SILVA, 2017, p. 113]
17 “No plano económico, ao tempo da conquista cristã, a cidade teria uma economia predominantemente agrícola, aproveitando, segundo os autores
coevos, a fertilidade dos solos e riqueza de cereais, sobretudo trigo, de oliveiras, vinhas e hortas férteis, com abundância de frutos, de mel, bem
como de aves e caça, assentando a economia da Lisboa islâmica nos produtos da terra e do mar, cujas receitas avultavam entre os impostos que
o Estado recolhia. A pesca também era uma actividade importante em pesca também era uma actividade importante em al-Usbuna (…). Mas as
riquezas naturais como as salinas, ou os minerais como o ouro, a prata e o ferro, também contribuiam para a projecção da cidade que mantinha
ligações comerciais com o Mediterrâneo e com territórios cristãos, sendo meso referencado na carta a Osberno, como o «mais opulento centro
comercial de toda a África e de uma grande parte da Europa»”, SILVA, 2009, p.18.
18 “O crescimento da cidade faz-se ultrapassando os seus limites defensivos em direcção a este, expandindo-se o bairro de Alfama pelo arrabalde,
fora da medina, para uma zona mais desafogada e abundante em águas, onde sei fixavam as famílias aristocráticas. O seu crescimento também se
estruturou de forma labiríntica, com ruelas estreitas, becos, escadinhas e largos atestando bem a tradição islâmica. Também a oeste, na direcção
do esteiro, nessa altura já muito assoreado, crescia o arrabalde ocidental de al-Usbuna. Nessa área foram olarias islâmicas (SILVA, 2009, p. 18)
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arqueológicos identificados no Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros (onde foram identificados vestígio de olarias
e áreas de armazenamento de frutos, utilizando antigas estruturas de salga romanas) e no Mandarim Chinês, entre outros.
A área urbana, estendia-se neste período final do domínio do Islão, até à actual Praça da Figueira, onde intervenções
arqueológicas dirigidas por Rodrigo Banha da Silva, identificaram um bairro habitacional.
Localizava-se igualmente neste arrabalde, possivelmente já desde época Islâmica apesar de o primeiro documento a
fazer-lhe menção datar de 1205, a principal Judiaria de Lisboa, em torno da actual Igreja de São Nicolau, nas
proximidades da Corredoura, principal via que se dirigia a Norte e onde se localizaria outro importante mercado.
Em 1147, ajudado por cruzados Francos a caminho da Terra Santa, D. Afonso Henriques toma a cidade de Lisboa e
quase de imediato tem início uma reorganização do espaço urbano, reservando o monarca para si, e para os que lhe são
próximos, a Alcáçova e algumas das principais áreas da cidade.
A 1 de Novembro de 1147, a Mesquita Maior é sagrada, pelo clérigo inglês Gilbert of Hastings, figura muito próxima do
monarca, como principal templo cristão, dando origem à Sé, e será a profusão de monumentos religiosos nas colinas
envolventes da cidade passará a marcar profundamente a paisagem urbana.
Com a Reconquista Cristã, atraiem-se colonos de diversas origens, povoam-se os arrabaldes, distribuem-se e organizamse os espaços, intra e extramuros, instalam-se Ordens Religiosas, em torno de cujos conventos, e desenvolve-se uma
economia e urbanismo locais, que servem a urbe e darão origem aos bairros e freguesias periféricas.
Em 1179, D. Afonso Henriques concede à cidade o seu primeiro Foral, no qual se legalizam privilégios adquiridos, e se
concede protecção especial aos muçulmanos, bem como uma área específica de residência – a Mouraria19. A zona central
continuava a ser no interior das muralhas.
Com D. Afonso III é Lisboa elevada à categoria de capital tendo-se aí fixado o Município e os serviços administrativos,
em edifício sobradado no Largo de Santo António, transformado no principal polo administrativo e social da cidade.
Para a Ribeira, junto ao rio, seguindo uma politica paulatina de apropriação, aquisição e arrendamento, D. Afonso III
começa a deslocar as principais actividades económicas da cidade, criando no limite SE do arrabalde ocidental uma área
“industrial”, comercial e administrativa onde se situaram o Açougue do Pescado, as Ferrarias, as Fangas entre outras
importantes actividades, política essa que seria seguida por seu filho. (SILVA, 2017).
“Após a conqueita cristã será a Mouraria, que, tal como o nome indica, cristalizará por alguns séculos os modos de organização e de viver da
comuniadade islâmica e que recebe, em 1170, foral de D. Afonso Henriques, autorizando a comunidade a permanecer em espaço fora do perímetro
urbano. Para isso foi escolhido o arrabalde norte da cidade, na encosta da Sé, duplamente isolado por um muro com três portas, SILVA, 2009, p.
19.
19
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Zona ribeirinha do Arrabalde ocidental (cerca de 1260)20

No século XII, Lisboa prossegue a sua vocação marítima e comercial, o aglomerado ultrapassa a cerca avançando em
direcção ao rio e à Baixa. D. Dinis estimulando o crescimento económico da cidade manda edificar o Paço da Alcáçova
e a Rua Nova dos Mercadores, que protege, a partir de 1294, com uma muralha ribeirinha 21, e diversos cais que servem
a navegação, à distância e de proximidade.
No limite Oeste da Rua Nova, possivelmente com uma muralha comum à muralha urbana (SILVA, 2017) D. Dinis manda
edificar junto ao Rio as Tercenas Régias, e um novo bairro de rendimento, ocupado pela comunidade judaica que daria
lugar à Judiaria Pequena. Entre as Tercenas e a Torre da Escrivaninha desenvolvia-se, a sul da muralha, em terrenos
ganhos ao rio por aterros, a rua da Ferraria. Entre ambas (rua da Ferraria e Rua Nova) um conjunto de casas e tendas
foi construído, tornando-se um importante centro comercial. A oriente, junto à já referida Torre da Escrivaninha,
localizavam-se algumas das principais instituições administrativas, a alfândega, a casa dos pesos e a casa dos cambos,
em edifícios propositadamente construídos para o efeito, conferindo àquela zona da cidade uma organização urbanística
diferenciada da anterior de matriz islâmica.
Na nova malha urbana é perceptível a charneira entre os períodos correspondentes ao domínio dos dois credos, a
primitiva, construída em pleno domínio muçulmano, densa e recortada por pequenas ruelas, e a correspondente à
expansão pós-reconquista, de tecido mais aberto e penetrável.22
SILVA, 2017, p. 303
“Em quatro de Julho desse ano é celebrado um contrato entre o Rei D. Dinis e o concelho de Lisboa sobre a construção de uma muralha que
defenderia todo arrabalde ocidental da cidade do “muyto mal e muyto dano, per razõ daqeles q uiam pelo mar de fora parte”, ou seja da pirataria
que ainda assolava o “mar” do Tejo em finais do século XIII56. A construção desta estrutura defensiva teve um impacto considerável no urbanismo
da Lisboa Medieval. Podemos mesmo afirmar que a construção da muralha de D. Dinis marca, em conjunto com a abertura da rua Nova (um
momento para o qual não possuímos documentação), uma viragem importante na evolução da forma da cidade. O centro económico e comercial
desloca-se definitivamente do local que ocupava durante o período de domínio islâmico, ou seja, das áreas circundantes à Sé, o souq que rodeava
a mesquita aljama, para se instalar numa rua larga e paralela à margem do rio”. SILVA, s.d, pp. 21-22.
22 AAVV, 1987, 12-14 e MATOS e BRAGA, , p16
20
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Hipótese de reconstituição da Rua Nova e envolvente urbana (c.1300)23

A reconquista cristã, ultrapassado o período de insegurança bélica e incerteza política, transformará Lisboa em sede de
um reino e posteriormente em capital de um Estado. As dimensões da cidade ampliar-se-ão, a área urbana desenvolverse-á, mas também a peri-urbana e a rural. Lisboa albergará três comunidades distintas que partilharão o mesmo espaço.
As comunidades funcionavam autonomamente, tendo sido concedidos, inclusive, foral à Mouraria em 1170 e à Judiaria
em 1175. Durante a Idade Média e até à construção da Cerca Fernandina, que marca o início de uma nova fase do
urbanismo de Lisboa, a cidade dividia-se então entre a zona cristianizada, no interior da cerca, e arrabaldes. Fora de
portas a comunidade muçulmana ocupava a zona da Graça, Alfama e Mouraria e os judeus exploravam o porto,
desenvolvendo-se a Judiaria Velha, de acordo com Vieira da Silva24 na área urbana localizada entre as Igrejas da
Madalena, São Nicolau e São Julião, em plana Baixa Pombalina actual.25
O Tejo começava a lentamente retrair, no entanto nas grandes marés
atingia ainda o actual Rossio, razão pela qual esta zona, só viria ser
repovoada no séc. XIII, quando os frades dominicanos, em 1241, aqui
construíram um imponente convento do qual resta a Igreja.
Aos poucos a cidade foi crescendo, nela se começaram a instalar diversos
ofícios e o seu porto foi-se tornando atractivo para os mercadores
estrangeiros. A Rua Nova dos Mercadores, localizada sensivelmente no
topo da actual Praça do Comércio tornou-se a principal rua comercial, em
substituição da Rua Nova D’El Rei, que se desenvolvia no sentido N/S, e
por tal contrária às novas espacialidades pensadas para a zona portuária,
protegidas pela muralha da Ribeira, recuperada do esquecimento por
trabalhos arqueológicos realizados no edifício sede do Banco de Portugal.

Rua Nova dos Mercadores1

(SILVA, 2017, p. 333)
Citado em SILVA, 2012, pp. 182-183.
25 MATOS e BRAGA, 1998,, pp22-24
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No vale da Baixa que era, então já, terreno firme começam a construir-se habitações, lojas, oficinas e palácios. Crescem
os conventos com as suas oficinas e, à sua volta, novos aglomerados populacionais. Entre os finais do Século XII e os
finais do Século XIV a população de Lisboa conhecerá um forte crescimento.
No reinado de D. Fernando, e apesar das diversas vicissitudes que assolaram o século XIV europeu, Lisboa tinha
extravasado completamente a “Cerca Moura” e tornarase uma cidade cosmopolita e dificilmente defensável,
problema que se acentuou com o cerco das tropas de
Castela.
As dificuldades de defesa da cidade, levaram o monarca,
a mandar construir uma nova barbacã, conhecida
atualmente por Muralha Fernandina, que integrasse
parte das freguesias extra-muros. Desta muralha
subsistem ainda diversos panos, em diferentes zonas da
cidade, cujos vestígios têm vindo a ser revelados por
diversas intervenções arqueológicas, levadas a cabo no
âmbito de obras públicas e particulares26.
Reconstituição da cerca moura e da muralha fernandina feita a partir dos
elementos existentes em 17611

A nova Lisboa, cercada a partir de 1376, é totalmente
distinta da existente no interior da Cerca Moura, uma vez
que englobava as duas judiarias, a antiga cidade árabe, as comunas cristãs de origem moçárabe que circundavam a
antiga igreja de Santa Maria de Alcamim, actual
igreja de S. Cristóvão e o Mosteiro de S. Vicente de
Fora.27
O crescimento urbano foi assimétrico em dimensão
e qualidade urbanística, beneficiando a vertente
Oeste da colina do Castelo, onde se viriam a
instalar os principais edifícios públicos e privados,
e as principais atividades económicas, em novos
aterros que cobrem o antigo esteiro da Baixa e que
vão permitir um novo urbanismo mais ortogonal e
ordenado do que o herdado da cidade medieval.
Acompanhando a descida dos principais edifícios
públicos para as proximidades do Porto, o centro
Panorâmica de Lisboa em 1662 da autoria de Dirk Stoop1
social da cidade altera-se igualmente, transferindose dos largos da Sé e Madalena, para a Praça do Pelourinho Velho, situado no extremo oriental da Rua Nova dos
Mercadores (MOITA, s.d.)
“O perímetro (5350m) das novas fortificações, que encerra uma área de cem hectares, dá-nos uma ideia do quanto a cidade crescera em dois
séculos (…). A oeste a muralha arrancava do lado do Rio em Cata que Farás (Corpo Santo/Cais do Sodré), subia até São Roque, descia envolvendo
o Rossio, para adí subir para norte, de molde a conter o novo arrabalde da colina de Santana, descia de novo atravessando oVa le do
Benformoso/Rua Direita da Mouraria e ia bater ao alcácer, deixando de fora o subúrbio dos mouros, a Mouraria. A leste, a partir do alcácer, flectia
novamente para norte, circundando os arrabaldes da Graça e de S. Vicente, deixando de fora um novo rossio (Campo de Santa Clara), descendo
para o rio, de maneira que continha o denso bairro de Alfama. (GASPAR, 1994, p. 18)
27 MATOS e BRAGA, 1998, pp. 34-40
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Com o advento da Segunda Dinastia e o início da empresa da Expansão, abre-se a cidade definitivamente ao rio,
tornando-se o seu porto um dos mais concorridos da Europa, com uma constante azáfama de embarcações, e de gentes,
provenientes dos mais variados pontos do país e do mundo.
Nos reinados de D. João I e de D. João II, o Rossio tornou-se o coração da cidade, na sua face Norte construiu-se o
Palácio dos Estaus, por faltar um lugar condigno para receber as embaixadas estrangeiras, que cada vez mais afluíam à
cidade.
A falta de água e a consequente falta de higiene pública e privada, é uma das principais causas da mortalidade pelas
mais variadas doenças infecto-contagiosas, conhecidas à data pelo nome genérico de Pestes, que assolam a cidade.
Para dar resposta a este flagelo, na actual Praça da Figueira construiu-se o grandioso hospital de Todos os Santos.

Hospital Real de Todos-os-Santos, painel azulejar do séc. XVIII28

Lisboa, a maior cidade do país e uma das maiores cidades do mundo29, é à Época de D. Manuel, uma cidade imunda e
infecta, sem grandes preocupações de higiene pública, onde os detritos são lançados à rua, directamente pelas janelas,
antecedidos do arrepiante grito de “Água Vai” ou despejados directamente no rio por escravas negras, protegidos pelas
canastras, produzidas na rua homónima.
É por esta cidade que deambula uma população, que no séc. XV atingia os 50.000 habitantes e duplica durante o reinado
de D. Manuel, obrigando à criação de novos bairros e à divisão, ou mesmo à criação de novas, freguesias30, que ocupam
uma cidade que se estende, à beira rio, até Belém, onde é construído o magnífico Mosteiro da Ordem de São Jerónimo,
e a Torre para protecção e controlo do novo cais de embarque para navios de grande calado que permite evitar as
condições, por vezes adversas que assolavam o porto mais central.
Para o interior, a edificação da Igreja de São Roque, servirá como polo organizador de uma nova área urbana, a primeira
pensada de forma ordenada e racional, o Bairro Alto.
MOITA, 1990
“Lisboa torna-se definitivamente capital de Portugal e cidade internacional que nos alvores do século XVI comanda o comércio mundial das
especiarias do Oriente. A mancha urbana estende-se quase continuamente de Xabregas, onde começam a ser construídos com D. Afonso III e D.
Dinis, respectivamente um Palácio e um Convento, ao Mocambo (Madragoa). Para o lado da terra, a principal expansão será no século XVI a de
uma urbanização planeada (Vila Nova de Andrada), correspondente ao Bairro Alto, além de desenvolvimentos lineares ao longo das principais vias
de acesso ao Centro: Caminho da Penha de França-Graça, eiro Arroios-Anjos-Mouraria, caminho que da Porta de Santana seguia para a Cruz do
Tabuado e para Albalade, eixo das Portas de Santo Antão a São Sebastião da Pedreira, caminho que de São Roque seguia para Campolide”
(GASPAR, 1994, p. 18)
30 Teresa Rodrigues, no seu trabalho Cinco séculos de Quotidiano, desenvolve, de forma bastante interessante o tema a evolução urbana e
demográfica da cidade de Lisboa entre a Época dos Descobrimentos e o Séc. XVIII, (RODRIGUES, 1997, principalmente pp. 25-31 e 38-39).
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Para Oriente, o Mosteiro da Madre de Deus, limitará,
como o fará, para ocidente, Santa Maria de Belém o
crescimento da urbe ao longo do Rio.
O centro da cidade medieval entrará em decadência a
partir do século XVI devido à transferência da residência
real para o Paço da Ribeira, onde se projetava a
expansão ultramarina31. A partir dessa data a zona
antiga foi ocupada pelas camadas sociais menos
favorecidas, que viria a habitar as pequenas casas de
lojea e sobrado ainda hoje dominantes.
Do ponto de vista do urbanismo32, a cidade expande em
Panorâmica de Lisboa no Séc. XVII por Simon Benic
direcção ao rio, através da construção de aterros que
permitem a criação da grande plataforma onde será
construído o Paço da Ribeira, em 1505, com todas as suas dependências oficiais e privadas: a armaria, a Capela, a
Varanda das Damas, bem como as estruturas a ele associadas: as Casas da Índia e da Guiné, a Alfândega das Sete
Casas, o Tesouro e o Celeiro do Trigo.
O Terreiro do Paço era então bem mais pequeno do que actualmente. Perto do palácio ficava o Cais de Pedra onde
atracavam as naus vindas da Carreira Índias, ou, simplesmente, os barcos vindos da outra margem.
Com a corte, desce à ribeira a nobreza que aqui começa a erigir os seus palácios, dos quais se destaca, por ter chegado
à actualidade a Casa dos Bicos, com a sua curiosa decoração exaltando a riqueza do seu proprietário.
Na cidade a maior obra desta dinastia é construção, no reinado de Filipe II do torreão Sul do Paço, da autoria de Filipe
Térzi e que se tornou no cartão de visita da cidade.

Nossa Senhora de Porto Seguro velando pela cidade de Lisboa e seu comércio, 1620, da autoria de Domingos Vieira Serrão e Simão
Rodrigues33
O final do séulo XV, início do XVI, marca o início de uma rofunda reforma urbana que vai influenciar a arquitectura e ourbanismo da cidade e do
país. Porventura tratar-se-á de uma verdadeira revolução que rompe com o modelo Medieval de cidade para criar a cidade Moderna, planificada e
regulada…Esta “nova” concepção de cdade não terá como modelo uma idade ideal e utópia, traduzindo antes uma concepção de cidade pragmática,
utilitária, prática e praticável refectindo o poder fortemente centralizado e uma inteligência empreendedora culta que se radicaria na Câmara e na
instituição real, surgindo aqui um espírito com suficiente abstração para antever as necessidades e promover e planificar a expansão urbana.
(MARQUES, 2000, p. 7)
32 Idem, Ibidem, p. 26
33 MOITA, 1990, p. 201
31

30

Durante o domínio castelhano, Lisboa perde importância política ao ver a capital transferida para Madrid, mas mantém a
sua vocação cosmopolita e mercantil, não cessando de crescer.
A Ordem dos Jesuítas, recentemente chegada a Portugal, traz consigo o Maneirismo tornando a cidade mais austera.

Aqueduto das Águas Livres visto de Campolide, Séc. XIX,
G. Rennie34

Aqueduto das Águas Livres junto à Mãe de Água, 1838,
George Atkinson35

Para suprir o problema do abastecimento de água à cidade, no Reinado de D. João V, inicia-se a construção do Grandioso
Aqueduto das Águas Livres. Se se analisar a construção e o projecto do Aqueduto das Águas Livres é possível observar
que o seu traçado não respondeu apenas a necessidades de ordem técnica, mas igualmente de ordem urbanística. A
travessia do Vale de Alcântara a localização da Mãe de Água, o traçado das galerias urbanas e principalmente a
localização dos chafarizes, só por si criadores de espaços urbanísticos próprios, revela uma intenção de não só levar a
água às zonas mais povoadas da cidade, mas igualmente para as novas áreas a urbanizar.
Foi sem dúvida com D. João V e o ouro do Brasil que a cidade se tornou mais opulenta. Elevada à categoria de
Patriarcado, pelo Papa Clemente X, Lisboa verá erguerem-se inúmeras igrejas e capelas, tendo início os trabalhos de
construção da Patriarcal, no actual Jardim do Príncipe Real e que seria totalmente consumida por um violento incêndio.
Apesar de opulenta, a nova arquitectura Joanina pouco traz de novo em termos de qualidade, criando edifícios de
volumetrias pesadas e austeras, sem elementos dignos de nota.
Por oposição ao ocoriido nos séculos anteriores, no séc. XVIII, pretendia-se a expansão da cidade para Norte criando
novos polos urbanos. A própria obra do Aqueduto em muito
contribuiu para esta expansão ao atrair mão-de-obra de diversas
proveniências. Á sua volta foram crescendo bairros de provisórios
a definitivos. Excelente exemplo desta situação é o bairro das
Amoreiras, mandado construir em torno de um polo industrial
ligado às indústrias da Seda e da Olaria.
A 1 de Novembro de 1755, dia de Todos os Santos, Lisboa é
assolada por um violento sismo seguido de um maremoto, que
causaram uma grande destruição, principalmente na zona
ribeirinha. Ao sismo sucedeu-se um incêndio generalizado, em
34
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Real Fábrica das Sedas1

MOITA, 1990(a), p. 203
MOITA, 1990(a)
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grande parte provocado pelas velas do culto do Dia de Todos os Santos, que acabou por ser tão, ou mais destruidor do
que o próprio sismo.
A Baixa e o Terreiro do Paço ficaram praticamente destruídos e era necessário tomar a rápida decisão de reerguer a
cidade ou transferi-la para Ocidente, para a zona de Belém, que pouco tinha sentido os efeitos do sismo.
Cada um na sua dimensão, o Aqueduto das Águas Livres e o Terramoto de 1755, foram os maiores responsáveis pelo
ordenamento urbano da cidade de Lisboa, criando uma nova forma de entender o espaço, com a criação de praças e
ruas largas, mas também de jardins e parques públicos, decorados pelos seus artísticos fontanários. A maior abundância
de água permitiu uma nova arquitectura urbana, pública e privada, trazendo à cidade uma nova concepção do espaço,
mais livre e mais harmoniosa.

O Terramoto de 1755, João Gama Stromble, segunda metado do séc. XVIII.1

No poder como Ministro de D. José I, o Marquês de
Pombal encomenda a Manuel da Maia, Engenheiromor do reino, um plano para a reconstrução da
cidade. Dos projectos apresentados foi seleccionado
o de Eugénio dos Santos, continuado por Carlos
Mardel. Deste projecto constava a construção de
uma ampla praça aberta ao Tejo, símbolo da cidade
moderna, harmoniosa e aberta ao futuro, embora
baseada em símbolos neoclássicos, com edifícios
assentes em arcos de volta perfeita e colunatas. As
obras iniciadas com o Decreto de 16-1-1758,
estenderam-se pela Segunda metade do século
XVIII e pelo primeiro quartel do século XIX, datando

os torreões de 1772 e 1840 respectivamente.
As obras de reconstrução de Lisboa, revestiram-se de carácter de prioridade nacional, canalizando os maiores
especialistas. Às ruas sinuosas e estreitas, que caracterizavam a Baixa Medieval, sucederam-se as ruas largas e
simétricas, construídas a Norte da Praça do Comércio, antecâmara da Baixa Pombalina. Nestas ruas foram construídos
edifícios, geralmente de quatro andares, sendo o
andar térreo destinado ao comércio e os posteriores
destinados à habitação. Estes edifícios construídos
sobre uma armação de madeira em forma de “gaiola”
destinada a suportar futuros abalos sísmicos,
caracterizam, ainda hoje a Baixa Lisboeta.
No lado Ocidental da Praça do Comércio, na zona
sensivelmente ocupada anteriormente pelos estaleiros
de construção naval, construiu-se um vasto edifício
que serviria como Arsenal da Marinha. Durante as
obras de reconstrução da cidade, que em alguns casos
demoraram mais de um século, grande parte da
população abandonou o centro em direcção as áreas
menos atingidas pelo sismo, surgindo novos bairros,
como o da Ajuda, Campolide e Alcântara.

Planta da Reconstrução de Lisboa, aprovada em 1758. 1
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O paço foi transferido para Ajuda, onde viria a ser construído um imponente palácio nunca acabado, e muitas das igrejas
que foram destruídas nunca mais regressaram ao seu local de origem.
Desde essa época a Baixa Lisboeta, em termos de urbanismo, pouco de transformou, tendo as maiores alterações
ocorrido junto ao Tejo com a construção dos sucessivos aterros que foram ganhando espaço ao Rio.
Com a pressão demográfica que a cidade vai sofrendo, vai delineando-se a ideia de aterrar a zona que ia do antigo Forte
de São Paulo (sensivelmente sob actual praça D. Luís I e mercado da Ribeira) ganhando assim ao Tejo o espaço
suficiente para prolongar a actual Av. 24 de Julho até à actual Praça Duque da Terceira, procedendo a grandes trabalhos
de melhoramentos nas já obsoletas estruturas portuárias da cidade. A partir de 1855, começa gradualmente a construirse o aterro da Boavista, entre a Praia de Santos e o forte de São Paulo, prolongando a Avenida e efectuando a ligação
da cidade à zona industrial de Alcântara e aos concelhos limítrofes.
A construção da Linha de Cascais, permitiu a ligação a áreas marginais da cidade e a concelhos que se foram tornando
cada vez menos áreas de veraneio, e cada vez mais áreas de dormitório de uma cidade que permanece megacéfala.
Mas o rio continua a bordejar o Arsenal da Marinha,
permitindo a entrada das águas para o seu dique,
apenas nos anos 40 do séc. XX, foi o rio confinado
à sua actual dimensão.

Avenida da Liberdade. Estado das obras a 1 de Julho de 1883. 1

A expansão da cidade para Norte tem início com o
projecto de Rosa Araújo, que enquanto Presidente
da Câmara Municipal manda destruir o Passeio
Público e construir a Avenida da Liberdade. Assim,
na segunda metade do século XIX, a população
lisboeta vê-se privada do seu ex-libris de passeio

domingueiro.
Ao plano da Avenida da Liberdade, segue-se o plano das Avenidas Novas de Ressano Garcia, que com a abertura das
artérias, actualmente baptizadas como Avenidas Fontes Pereira de Melo e da República tornou realidade o seu velho
sonho de ligar a cidade ao Campo Grande.
A introdução da energia eléctrica e o desenvolvimento do sistema de transportes, facilitou a descentralização da cidade
que passou a incorporar os antigos subúrbios, entre os quais os de Benfica e do Areeiro.
As “Avenidas Novas” são construídas para perpetuar a diferenciação social já existente na “zona Ribeirinha”. As avenidas
estão diferentemente relacionadas com os eixos principais da cidade - Baixa e Avenida da Liberdade - e por isso são
construídas de forma desigual. As avenidas mais centrais - Av. da República e Av. Cinco de Outubro - são artérias mais
largas e melhor servidas de transportes do que as artérias situadas num plano mais lateral - Av. de Roma, Praça do
Areeiro, Praça de Alvalade, etc.
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Tudo isto contribui para que cada camada da
população se instale numa artéria determinada. Na
zona do Areeiro e Avenida de Roma são construídos
bairros de renda económica, que contrastam com as
faustosas casas de habitação uni familiar das
Avenidas da República e 5 de Outubro. De facto a
riqueza dos materiais e a sumptuosidade das
fachadas das chamadas “avenidas nobres”, contrasta
com a simplicidade dos edifícios de rendimento das
restantes, justificando que, nas primeiras se encontre
uma maior concentração de valores patrimoniais,
muitas vezes aliados a um estilo arquitectónico em
voga no início do século e denominado de Arte Nova.
O estilo Arte Nova, entrado em Portugal por via de
influência da escola francesa, já numa fase em que
Planta da cidade de um atlas corrente de 1902. Note-se a marcação do projecto das
no resto da Europa se encontrava em decadência,
Avenidas Novas.1
tem em Portugal diversos seguidores que legaram à
posteridade vários edifícios. Na Av. da República podemos encontrar, alguns exemplos ilustrativos desse estilo de
inspiração naturalista, um tanto barroco na profusão da decoração, que recupera, para a criação arquitectónica, materiais,
até aí considerados secundários, como o ferro. O trabalho do ferro, do vidro, a incorporação de azulejos decorativos e a
própria decoração dos edifícios conferem a este estilo um cunho muito pessoal do autor.
À Arte Nova sucede, muito timidamente, em Portugal o estilo modernista, utilizado em edifícios privados de habitação,
mas igualmente em edifícios de serviços, edifícios públicos e mesmo religiosos. Trata-se de um estilo mais simples
baseado na composição, e decomposição, de figuras geométricas simples. Em 1938, o Arquitecto Pardal Monteiro
projecta, com a ajuda de grandes artistas do panteão nacional, entre os quais Almada Negreiros, a primeira Igreja
Modernista em Portugal - a Igreja de Nossa Senhora de Fátima - sita na actual Avenida Marquês de Tomar que receberá
o primeiro Prémio Valmor atribuído a um edifício religioso.
O estilo Modernista teve uma forte oposição por parte do Estado Novo que prefere e “incentiva” um estilo mais
nacionalista/regionalista, que associa a estética funcional e singela do modernismo, a uma decoração mais
“barroquizante”, composta pelos elementos que se considerava comporem, tradicionalmente, a arquitectura popular
portuguesa (beirais, elementos de ferro fundido, entre outros) Este novo estilo a que se atribui a designação de Português
Suave, graça em Portugal, em edifícios como os que integram a Praça do Areeiro, a Avenida Padre Manuel da Nóbrega,
ou a Av. António Augusto de Aguiar.
O advento da industrialização, traz à cidade um grande afluxo de populações vindas do mundo rural, a quem urgia dar
habitação condigna e que garantisse os mínimos cuidados de higiene, evitando assim a propagação de doenças
infectocontagiosas que periodicamente assolavam a cidade. Esta nova preocupação criou na cidade de Lisboa alguns
dos seus mais característicos edifícios de habitação, os chamados pátios ou vilas que se disseminam um pouco por toda
a cidade, principalmente junto dos núcleos fabris.
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Estes núcleos, construídos de raiz ou aproveitando estruturas previamente
existentes, como quintas ou conventos desactivados com a extinção das
ordens religiosas, eram mandados construir por diversas pessoas e com
diversos objectivos. Desde o proprietário da fábrica, que assim podia ter os
seus operários estrategicamente perto do local de trabalho, até sociedades
filantrópicas, passando por certas camadas da burguesia, que encontravam
no aluguer de habitações uma forma de suprir as suas carências financeiras.
Devido às suas características, a que não eram alheias as pessoas a quem
se destinavam, as vilas constituíam, praticamente, pequenos núcleos rurais
dentro da cidade, fechadas sobre si próprias, tendo como único contacto com
as artérias que as circundavam um portão, de madeira ou ferro geralmente
encimado por grades.
Igualmente interessante é a nova arquitectura industrial composta por
edifícios da designada Arquitectura do Ferro – grandes edifícios industriais
Planta da Freguesia de Santa Catarina em 1888. 1
com grandes vãos sustentados por traves de ferro, adaptando, muitas vezes
de forma particularmente interessante, os novos materiais de construção, às
necessidades funcionais dos edifícios. Esta arquitectura, que ocupa parte significativa da zona ribeirinha de Lisboa, no
Aterro da Boavista, na Zona Oriental, entre Santa Apolónia e Chelas, tem alguns dos seus expoentes máximos na gare
do Rossio e, mais recentemente da gare do Oriente.
O crescimento da cidade é acompanhado por novos projectos urbanísticos, mais ou menos conseguidos. A Avenida dos
Estados Unidos da América faz parte do primeiro projecto de construção em altura da cidade de Lisboa, integrada no
chamado Projecto Cidade Jardim. Este, consegue, respeitando as exigências de espaços verdes, aglomerar em pouco
terreno uma grande quantidade de habitantes, graças à extensão vertical dos edifícios.
Com a constante necessidade de criar novos espaços de habitação concentrada, na segunda metade do séc. XX, áreas
marginais e eminentemente rurais da cidade, foram sendo ocupadas por blocos de habitação em altura, dando os antigos
conventos e quintas da rica aristocracia e burguesia citadinas, lugar a bairros habitacionais para ocupantes dos mais
diversos estratos sociais, distribuídos pela cidade, conforme as suas posses económicas.

5.2. O Porto de Lisboa
O crescimento da cidade, o advento da industrialização, principalmente nos bairros de Lisboa Oriental e Alcântara, e a
introdução do vapor nos transportes marítimos e fluviais, ditaram a necessidade de realizar profundas áreas no Porto de
Lisboa, adaptadas a uma frente ribeirinha em plena mudança, resultante da construção do Aterro da Boavista, numa
primeira fase e na construção da linha de caminho-de-ferro de Cascais, numa fase posterior.
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Cais do Aterro36

Até à construção do novo Porto, apesar da sua vocação marítima a cidade de Lisboa não possuía estruturas modernas,
que permitissem a atracagem de navios em condições de segurança, mas apenas algumas pontes e pequenos cais,
sendo a descarga dos navios efectuada por transbordo para embarcações de menor calado (DELLINGER, 2010).

A rocha do Conde d’Óbidos, Pintura de Alfredo Keil, 1873 (Museu da Cidade)37

Até meados do séc. XVIII, as obras executadas foram de carácter predominantemente militar.
Data de 1730, em pleno reinado de D. João V, o primeiro projeto de melhoramento da estrutura portuária Lisboeta,
referindo-se na publicação, “Description de la Ville de Lisbonne” que “Há quem afirme que o Rei tem o propósito de alargar
a cidade construindo de um ao outro extremo de Lisboa um cais com cerca de 40 toesas conquistadas ao Tejo...”, (APL,
1987, p. 46). No entanto este projecto não teria seguimento e, cerca de 12 anos mais tarde, a ideia é retomada conforme
testemunhado numa carta ao Senado, da autoria de António Guedes Pereira Secretário de Estado dos Negócios da
Marinha e Ultramar, sendo proposta a construção “por toda a marinha de um caes de cantaria, na maior distância que se
puder ganhar pelo rio dentro, observando po-lo em linha direita, quanto permitir o fundo, e dando ao mesmo caes a largura
necessária, para a comunidade do tráfico e para servir juntamente uma parte d’elle de passeio público; e todo o seu
36
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comprimento ficará formando rua direita ao longo da marinha, livre das torturas, apertos e desegualdades de hoje encontra
quem faz esse caminho” (APL, 1987, p. 47)
Tal como o anterior projecto, também este não chegaria a ver a luz do dia, e, apesar de os primeiros projectos de
construção de uma nova, e moderna infraestrutura portuária datarem de 1750, ao tempo do Marquês de Pombal, as obras
demorariam mais de um século a ser concretizadas.
O projecto original da autoria de Carlos Mardel A descrição completa deste projecto, de que apenas se preservou o
elemento cartográfico, é integralmente descrito por Adolfo Loureiro e transcrito no Livro comemorativo do centenário das
Obras do Porto de Lisboa, pelo que nos abstemos de o reproduzir, referindo apenas, de acordo com (DELLINGER, 2010)
que “era extremamente interessante, mas dispendioso, sem dúvida. Previa a construção de um longo cais de atracagem
que começaria no Terreiro do Paço e terminaria em Belém e incluía já o cais da Rocha de Conde Óbidos e de Alcântara.
Ao mesmo tempo. Mardel projectou a construção de um grande arsenal na Junqueira, a jusante do caneiro de Alcântara
e que se estenderia até à cordoaria que nos tempos do Marquês ainda não existia e deveria estar separado da terra firme
por um canal navegável”.
Apesar de não se ter concretizado um projecto integral de renovação do Porto de Lisboa, o plano de reconstrução de
Lisboa após o Terramoto de 1755, contemplou ainda assim profundas obras no Arsenal da Marinha, localizado até 1939,
entre o Terreiro do Paço e o Cais do Sodré, obras essas que contemplaram “duas pequena docas ou caldeiras, muito
regulares, cada uma com a sua entrada mas comunicando entre si, possuindo ambas muros de cais e escadas. Existia
outra doca, mais para Oeste, tendo ao centro uma ponte, ou cais avançado, para a montagem de uma cábrea para
mastreação e serviço do Arsenal. De cada lado desta ponte existia uma carreira construída de alvenaria” (APL, 1987, p.
52)

Arsenal da Ribeira das Naus, c. 191038

Para oriente, na área do actual Jardim do Tabaco, datam igualmente do Governo do Marquês de Pombal os ambos
edifícios da Alfândega de Lisboa e respectivos armazéns.
As diversas vicissitudes que o país atravessou, com dilatados períodos de conflito, externo e interno, levaram a uma
alteração das prioridades e, apenas em 1854, se retomou o estudo dos melhoramentos necessários à infraestrutura
portuária de que a capital tando carecia.
38
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No ano de 1883 é nomeada uma Comissão para o estudo dos vários projetos existentes e elaboração de um plano
definitivo de melhoramento do Porto. Em 25 de Abril de 1884, é apresentada uma proposta de lei à Câmara dos Deputados
para execução de grandes obras e respetivo financiamento, integralmente transcrita na obra já referenciada.
Apesar da premência das obras a proposta de lei não chega sequer a ser votada, levando inclusivamente à demissão do
Ministro António Augusto de Aguiar.
No ano seguinte, pela pena de Fontes Pereira de Mello a proposta é retomada com ligeiras alterações, sendo aprovada
sob a forma de “Carta de Lei de 16 de Julho de 1885”.
Entre 1885 e 1887, procede-se à elaboração do plano geral para as obras a executar e é lançado o concurso público para
a realização da sua 1:ª Fase.

Planta do Rio Tejo Pertencente ao Plano Geral das Obras que Convem realizar nas Margens do Tejo em Frente a Lisboa para o
Desenvolvimento Marítimo, Commercial e Industrial do Porto e Cidade de Lisboa por Francisco Pereira da Silva, 1884, Biblioteca
Nacional de Lisboa

Das duas propostas apresentadas foi selecionada a Firma H. Hersent que se propunha construir a infraestrutura num
prazo de 10 anos, pelo valor de 10.800 contos (DELLINGER, 2010).
Adjudicadas no dia 20 de Abril de 1887, as obras melhoramento do Porto de Lisboa, foram inauguradas, com pompa e
circunstância, no dia 31 de Outubro, dia de aniversário do monarca D. Luís I.
As obras compreendiam a regularização da margem norte, desde Santa Apolónia até Alcântara, seguindo-se a construção
do caminho-de-ferro do Cais do Sodré a Cascais e o troço marginal de Alcântara até à Torre de Belém, execução de
cinco docas de reparação de abrigo, de um anteporto, de duas docas de reparação de navios, de aterros necessários à
obtenção, de terraplenos, além do fornecimento e montagem do equipamento do porto e construção de armazéns e
telheiros.
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Obras do Porto de lisboa, Doca flutuante em Alcântara c. 1898 (Cliché Seixas, AFCML)39

Os trabalhos, de envergadura, raramente vista em Lisboa, foram amplamente divulgados na imprensa coeva, sendo
descritas as obras de forma minuciosa pelos principais jornais da capital. Parte destes testemunhos, encontram-se
transcritos na obra que vimos seguindo.
O andamento das obras ressentiu-se de diversas dificuldades de ordem técnica e financeira, decorrentes da profunda
crise que o país atravessava a partir de 1891.
As dificuldades no cumprimento dos compromissos assumidos por parte do Empreiteiro Geral, levaram a prolongados
conflitos com o Governo e a uma dilatada demora na execução da obra. Tendo a situação agudizado entre 1891 e 1892,
por Portaria de 26 de Julho, o Governo toma posse das obras, sendo da sua responsabilidade os trabalhos realizados
entre 1892 e 1894, data em que por acordo entre as partes, a firma Hersant retoma os trabalhos que termina apenas em
1907.
Em 1907, através de Carta de Lei de 11 de Março, foi criado um Conselho de Administração Autónoma para o Porto de
Lisboa, assinalável inovação em termos de gestão portuária, só mais tarde adaptada por outros portos importantes, como
o de Londres, cujo “Port of London Authority” remonta a 1909. A nova estrutura imprimiu maior dinamismo, tendo o
movimento de mercadorias aumentado durante os cinco anos de indigitação.
Na sua dimensão final o novo Porto de Lisboa era constituído por diversas infraestruturas e edifícios.
“Para além dos molhes de acostagem com boa profundidade, construíram-se as docas de marés do Bom Sucesso, de Belém,
de Santo Amaro, da Alfândega e do Terreiro do Trigo e, bem assim, docas secas e planos inclinados. A doca do Bom Sucesso
foi destinada a embarcações de quarentena e as de Belém e de Santo Amaro a embarcações costeiras e fluviais. A doca de
Alcântara é a maior e mais funda, apropriada para navios de grande calado. Começa na zona do então caneiro de Alcântara
para terminar na Rocha do Conde Óbidos. O muro acostável que a limita exteriormente tem 1500 metros de extensão, sendo
a área da superfície líquida de 18 hectares. A face interior dos molhes desta doca era em rampa, havendo a noroeste uma
rampa de varadouro com 300 metros de extensão”. (DELLINGER, 2010).

Entre 1907 e 1911, a Administração do Porto de Lisboa, atarefa-se na organização da actividade portuária, e na
construção das infraestruturas necessárias ao seu bom funcionamento, como armazéns cobertos, construção e
pavimentação de acessos, redes de abastecimento de água, iluminação. Objecto de ampliação e modernização foram as
Oficinas de Exploração da Rocha do Conde d’Óbidos, dotadas da maquinaria necessária ao seu bom funcionamento.
39

APL; 1987, p. 101
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No Cais do Sodré, foi construído o edifício sede da Administração do Porto e arranjada a Praça Duque da Terceira.
Em 1912 é lançado o concurso para a transformação da Doca de Alcântara e para a construção do molhe oeste da Doca
de Santos, cuja construção não havia sido terminada na vigência do contrato de construção original. Estas obras dotarão
o porto de uma grande doca capaz de receber navios de grande dimensão.

Cais da Rocha do Conde d’Óbidos 40

“Em resumo, de 1911 a 1946, construíram-se novas docas e novos cais: edifícios como os das Estações Marítimas de
Alcântara e da Rocha do Conde de Óbidos e da Estação Fluvial de Belém; o Frigorifico do Bacalhau; os grandes armazéns
da Zona Norte da Doca de Alcântara; abriram-se novos arruamentos e assentaram-se novas linhas de caminho-de-ferro;
aumentou-se o equipamento do porto, adquiriram-se guindastes, rebocadores, etc.; fizeram-se novos estudos e projectos;
aumentou-se a esfera de acção do porto”. (APL, 1987, p. 138)

Em 1946 um novo Plano de Melhoramentos dará lugar à expansão do Porto de Lisboa para a zona oriental da cidade,
onde serão construídas importantes infraestruturas entre Xabregas e Poço do Bispo. Em Pedrouços será construído o
novo porto de Pesca que centralizará uma actividade até então dispersa.

Estação Marítima de Alcântara em 195841
40
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APL, 1987, p. 136
APL, 1987, p. 149
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Entre 1959 e 1964, ao abrigo do II Plano de Fomento novas obras de ampliação foram realizadas com a construção de
novas extensões de cais acostáveis, arruamentos. Data igualmente deste quinquénio a construção dos edifícios da Doca
Pesca em Pedrouços.

Cais de Alcântara e Rocha do Conde de Óbidos, antes da última ampliação42

Nas décadas de 1970 e 1980, novos trabalhos foram realizados na Doca de Alcântara com a ampliação do cais
acostável e a aquisição de equipamentos de serviço ao transporte de contentores.
“O terminal de contentores de Alcântara que foi concessionado à LISCONT, está a operar desde 1985, numa área de cerca
de 8ha, dispondo de um cais de 650m de extensão e com fundos adjacentes da ordem dos 10/13m. este terminal que está
vocacionado para operações de transhipment, (...) funciona com o seguinte equipamento: 2 gruas porta-contentores de 45/80
ton., 3 empilhadores, 8 tractores e 9 atrelados. Em 1965 tinha este cais começado a acusar “cansaço” e a criar situações de
perigo, pelo que se impôs adoptar uma de duas soluções: interditá-lo à navegação ou proceder a obras para a sua
recuperação. Optou-se por esta última (...). assim, numa extensão de 1100 metros procedeu-se a novo avanço sobre o rio,
agora de 80 metros, por forma a assegurar aos navios maiores profundidades de água e aumentar o terrapleno com área na
ordem dos nove hectares. Nos restantes 500m, do lado da Rocha, manteve-se o muro-cais tendo sido, aí, levadas a efeito
importantes obras de estabilização do terrapleno” (APL, 1987, pp. 162-163)
42

APL, s.d.
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Obras na Doca de Alcântara anos 80 do século XX43

6. RESULTADOS
6.1.

Inventário dos Elementos Patrimoniais Identificados na Área em Estudo

Nas fases de pesquisa bibliográfica e de trabalho de campo realizados foram identificados 22 elementos patrimoniais
integráveis na categoria de património cultural entendido, segundo a legislação em vigor (Lei n.º 107/2001 de 8 de
Setembro) como “todos os bens que, sendo testemunhos com valor de civilização ou de cultura portadores de interesse
cultural relevante, devem ser objecto de especial protecção e valorização” (Alínea 1 do Artigo 2º do Titulo I). “O interesse
cultural relevante, designadamente histórico, paleontológico, arqueológico, arquitectónico, linguístico, documental,
artístico, etnográfico, científico, social, industrial ou técnico, dos bens que integram o património cultural reflectirá valores
de memória, antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou exemplaridade” (Alínea 3 do Artigo. 2º
do Título I).
Os elementos patrimoniais identificados são descritos nas Fichas de Elemento Patrimonial constantes do Anexo I e
sintetizados no Quadro 1.
Os Elementos patrimoniais identificados, inscritos fundamentalmente na categoria de Património Arquitectónico, com
elementos pertencentes ao Património Edificado, testemunham a evolução urbana e arquitectónica da cidade de Lisboa
ao longo dos últimos séculos da sua existência, e a forma como se foi modelando a sua zona ribeirinha, através da
construção sucessiva de aterros que foram conquistando espaço ao rio e dilatando o espaço urbano ao longo da sua
margem até às freguesias e concelhos vizinhos.
43

APL, 1987
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QUADRO 1. ELEMENTOS PATRIMONIAIS IDENTIFICADOS
Ref.ª

Ref.ª
PDMLx

Valor Patrimonial

Designação

Localização

Classificação

EP1

71135

Elevado

Gare Marítima de Alcântara

Largo de Alcântara-mar.

Monumento de Interesse
Público pela Portaria n.º
740-FC/2012, DR, 2.ª
Série n.º 252
(suplemento) de
31.12.2012, que
determina igualmente a
Zona Especial de
Protecção.

Área de Afectação Directa

EP2

EP3

99956

71141

Elevado

Elevado

Edifício Pedro Álvares Cabral,
antigos armazéns frigoríficos do
bacalhau e atual Museu do Oriente

Avenida de Brasília, Museu
do Oriente

Gare Marítima da Rocha do Conde
de Óbidos

Avenida Brasília, Rua
General Gomes Araújo,
Cais da Rocha

Área de Afectação Directa

Área de Afectação Directa

EP4

4672

Elevado

Palácio do Conde de Óbidos,
atualmente sede nacional da Cruz
Vermelha Portugal

Jardim 9 de Abril, 1/3 e
Escadaria José António
Marques
Área de Afectação Indirecta

EP5

3310

Elevado

Museu Nacional de Arte Antiga

Rua das Janelas Verdes, 9
Área de Afectação Indiercta

EP6

4664

Elevado

Chafariz das Janelas Verdes

Largo Dr. José de
Figueiredo
Área de Afectação Indirecta

EP7

3260

Elevado

Edifício situado na Rua das Janelas
Verdes, nº 70 a 78

Rua das Janelas Verdes, 70
a 78
Área de Afectação Indirecta

EP8

3296

Elevado

Igreja de São Francisco de Paula

Rua Presidente Arriaga, 86
Área de Afectação Indirecta

Monumento de Interesse
Público pela Portaria
401/2010, DR, 2.ª Série
n.º 114 de 15.06.2010,
que determina igualmente
a Zona Especial de
Protecção.
Monumento de Interesse
Público pela Portaria n.º
740-FC/2012, DR, 2.ª
Série n.º 252
(suplemento) de
31.12.2012, que
determina igualmente a
Zona Especial de
Protecção.
Imóvel de Interesse
Público. Decreto n.º
45/93, DR n.º 280, de 3011-1993
Imóvel de Interesse
Público. Decreto n.º
516/71, DG n.º 274, de
22-11-1971
Imóvel de Interesse
Público. Decreto n.º
45/93, DR n.º 280, de 3011-1993
Imóvel de Interesse
Público. Decreto n.º 8/83,
DR n.º 19, de 24-01-1983
Imóvel de Interesse
Público. Decreto n.º 28
536, DG n.º 66, de 22-031938
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Ref.ª

Ref.ª
PDMLx

Valor Patrimonial

Designação

Localização

Classificação

EP9

02.50

Médio-Elevado

Carris - Estação de Santo Amaro

Rua Primeiro de Maio, 101

(Antigo) Palácio dos Condes da
Ponte

Área de Afectação Indirecta

Inventariado PDM de
Lisboa

Rua Presidente Arriaga, 917; Trav. da Cruz da Rocha,
1ª

EP10

26.48

Médio-Elevado

(Antigo) Convento de S. João de
Deus

Inventariado PDM de
Lisboa

EP11

26.50

Médio-Elevado

Pavilhão

Av. 24 de Julho, 118B-118D

Casa da América Latina

Área de Afectação Indirecta

Inventariado PDM de
Lisboa

(Antiga) Fábrica Nacional de
Moagens

Av. 24 de Julho, 152-156;
Rua Tenente Valadim, 6-6C

Inventariado PDM de
Lisboa

Edifício de habitação plurifamiliar

Área de Afectação Indirecta

(Antigo) Hotel Infante Santo

Av. Infante Santo, 1-1F; Rua
Tenente Valadim, 14

Área de Afectação Indirecta

EP12

26.52

Médio-Elevado

EP13

26.53

Médio-Elevado

Inventariado PDM de
Lisboa

Área de Afectação Indirecta
EP14

26.54

Médio-Elevado

Apeadeiro de Alcântara-Mar

Av. da Índia
Área de Afectação Indirecta

EP15
EP16

26.55ª
37.27

Médio-Elevado
Médio-Elevado

Inventariado PDM de
Lisboa

(Antigo) Armazém Frigorífico

Av. de Brasília

Delegação aduaneira

Área de Afectação Indirecta

Inventariado PDM de
Lisboa

(Antigo) Instituto do Trigo e dos
Cereais

Av. 24 de Julho, 68E-68F;
Pátio do Pinzaleiro, 68E

Inventariado PDM de
Lisboa

Área de Afectação Indirecta
EP17

EP18

37.33

37.35

Médio-Elevado

Médio-Elevado

Edifício do Instituto Português de
Conservação e Restauro

Rua das Janelas Verdes;
Trav. José António Pereira

Palácio Pombal

Área de Afectação Indirecta

Conjunto das Tercenas do Marquês

Av. 24 de Julho, 82, Trav.
José António Pereira, 4-10 e
Beco da Galheta, 13-21

Inventariado PDM de
Lisboa
Inventariado PDM de
Lisboa

Área de Afectação Indirecta
EP19
EP20

EP21

EP22

37.36
26.72

02.42

Médio-Elevado
Elevado

Elevado

Elevado

(Antiga) Central Termo-Elétrica

Av. de Brasília

Restaurante Kais

Área de Afectação Indirecta

Dispensário de Alcântara

Avenida Infante Santo n.º 3

Inventariado PDM de
Lisboa

Área de Afectação Indirecta

Classificado como
Monumento de Interesse
Municipal

A Antiga Unidade Industrial a
Napolitana.

Rua Cozinha Económica

Em Vias de Classificação

Área de Afectação Indirecta

Inventariado PDM de
Lisboa

Ponte 25 de Abril

Ponte 25 de Abril

Em Vias de Classificação

Para além dos Elementos Patrimoniais inventariados e referenciados como pertencendo ao domínio do Património
Edificado/Arquitectónico, subsistem na área concessionada do terminal de contentores de Alcântara 3 guindastes Mague
actualmente desprovidos de função, mas que se consideram importantes testemunhos da evolução quer da tecnologia
portuária quer da própria paisagem industrial.
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Os três exemplares datam da última campanha de ampliação da Doca de Alcântara – Rocha do Conde de Óbidos datada
dos anos 70-80 do Século XX, tendo, de acordo com o Engenheiro responsável, sido montados em 1987. Anteriormente
a esta obra de ampliação operavam na Doca de Alcântara – Rocha do Conde de Óbidos, guindastes da mesma
companhia, adquiridos em 1963.

Cábrea António Augusto de Aguiar Transportando o Novo Guindaste Mague, 1963 44

Guindaste Mague 45

Guindaste Mague, 198746

APL, 1992.
APL, s.d.
46 Informação pessoal do Engenheiro Responsável pela sua montagem
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6.2. Resultados da Análise Toponímica e Fisiográfica da Cartografia.
Na cartografia actual da cidade de Lisboa, podem encontrar-se na área em estudo, no âmbito da questão colocada dois
tipos de topónimos:
Topónimos sem interesse para a análise patrimonial, em virtude de não conterem ou apontarem qualquer informação
sobre eventuais elementos patrimoniais quer na categoria de Património Edificado, quer na categoria de Património
Arqueológico. Estão neste primeiro caso os topónimos:
1.

Evocativos de figuras históricas ou figuras relevantes para a cidade de Lisboa, tais como:
• Rua Rodrigues Faria
• Rua Maria isabel Saint-Léger
• Travessa Teixeira Júnior
• Rua Maria Luísa Holstein
• Rua Fradesso da Silveira
• Rua João de Oliveira Miguens
• Rua Prior do Crato
• Rua Gilberto Rola
• Rua Vieira da Silva
• Rua Tenente Valadim
• Avenida Infante Santo
• Rua Presidente Arriaga
• Travessa José António Pereira
• Travessa Castro
• Rua Santos Pinto
• Rua do Prior
• Calçada Ribeiro Santos

2. Os topónimos evocativos de cidades ou países, tais como:
• Avenida da Índia
• Avenida Brasília
• Rua de Cascais
3. Os topónimos evocativos de acontecimentos históricos relevantes, tais como:
• Rua 1.º de Maio
• Avenida 24 de Julho

Topónimos relevantes para a análise patrimonial por conterem informações sobre edifícios, actuais ou pretéritos,
ocupações anteriores à expansão urbana da cidade, acidentes geográficos ou informações sobre actividades que se
perderam na cidade mas que permanecem na sua memória toponímica. Estão neste caso os topónimos:
1. Que se reportam à paisagem anterior à expansão urbana da cidade, natural ou antropizada, tais como:
Rua da Junqueira, relacionada com a vegetação ripícola da margem direita do Tejo e possivelmente também da Ribeira
de Alcântara.
•
•

Largo e Rua das Fontainhas
Rua A à Rua das Fontaínhas
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•
•

Rocha do Conde de Óbidos, referente ao imponente acidente geográfico que separa a zona ribeirinha da
Rua das Janelas Verdes.
Travessa do Olival, referente à ocupação rural da Zona ocidental da cidade de Lisboa, afora das muralhas,
que se manteve, de acordo com a cartografia histórica, até, pelo menos à segunda metade do Século XIX.

Atlas da Carta Topográfica de Lisboa, realizado por Filipe Folque, entre 1856-1858

•

Escadinhas da Praia, que denuncia a topografia da margem direita do tejo, anteriormente à construção do
Aterro da Boavista e seu prolongamento para ocidente através da Avenida 24 de Julho no Século XIX.

Levantamento da Cidade de Lisboa, realizado por Francisco César Goulart em 18781

47

2. Que se reportam a actividades económicas pretéritas, tais como:
• Travessa da Galé, potencialmente indiciadora de uma área dedicada à construção naval
• Pátio do Pinzaleiro
Na cartografia histórica vem ainda referenciado o topónimo “Fornos da Cal”, associado a um edifício de grandes
dimensões que ocupa um quarteirão na margem Norte da actual Avenida da Índia.

Levantamento da Cidade de Lisboa de Duarte Fave, 1807.

3. Relacionada com presença de edifícios que pela sua dimensão, ou relevância marcam a paisagem, actual ou
anterior da cidade, e que informam sobre a presença de monumentos e potencialmente sobre a existência de
estruturas arqueológicas significativas, ocultas sobre o edificado actual. Estão neste caso os topónimos:
• Rua da Cozinha Económica, que perpetua a memória da cozinha económica, criada em 1895, no n.º 3 da
actual artéria.
• Rua do Sacramento a Alcântara, que perpétua a memória do Convento, dominicano do Santíssimo
Sacramento, fundado em 1605 pelos Condes do Vimioso, cujo edifício ainda permanece, ainda que com
funções diferentes das originais.
• Praça da Armada, que perpetua a memória do antigo quartel de Marinha, construído no século XIX
parcialmente sobre as Ruínas de um antigo Baluarte, ao qual se eludirá em entrada própria, e que ainda
permanece actualmente acolhendo os serviços administrativos da Armada. Este topónimo veio a substituir
a denominação anterior do espaço – Praça de Alcântara, presente na cartografia histórica pelo menos desde
1807.
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Levantamento da Cidade de Lisboa de Duarte Fava, 1807.

•

Rua das Janelas Verdes, que perpetua a memória do edifício de grandes dimensões actualmente ocupado
pelo Museu Nacional de Arte Antiga, mandado construir nos finais do Século XVII por D. Francisco de
Távora, primeiro conde de Alvor. Na sua dimensão actual o edifício integra igualmente o espaço do antigo
Convento de Santo Alberto de Lisboa – convento das Albertas, fundado em 1584, pertencente ao ramo
feminino das Carmelitas Descalças, arruinado Na Cartografia histórica é possível observar este edifício,
bem como a sua cerca, actual jardim Nove de Abril.

Levantamento da Cidade de Lisboa de Duarte Fava, 1807.
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•

Travessa de José António Pereira. Este topónimo tem a dupla evocação de José António Pereira, importante
armador da cidade de Lisboa e do edifício de grandes dimensões – Tercenas de José António Pereira ou
Cais de José António Pereira, construído pelo armador na 1.ª metade do Século XIX e que ocupa todo um
quarteirão entre as actuais Avenida 24 de Julho e Rua das Janelas Verdes, desenvolvendo-se em
patamares ao longo da Travessa, ligados por arcaria. Este edifício, que ainda subsiste, aparece pela
primeira vez cartografado com a sua forma actual no levantamento de Filipe Folque de 1856

Atlas da Carta Topográfica de Lisboa, realizado por Filipe Folque, entre 1856-1858

•

•

Travessa do Baluarte, evocativa da estrutura defensiva – Baluarte do Sacramento, construída no século XVII,
como parte do Plano de Defesa da Cidade de Lisboa, após a Restauração da independência nacional em 1640.
Este Baluarte, que de acordo com a bibliografia consultada nunca teria sido terminado, e que viria a sofrer
importantes danos com o Terramoto de 1755, aparece representado na Cartografia Histórica entre 1780 e 1875,
a norte e parcialmente sob a actual Avenida 24 de Julho. No Atlas da Carta Topográfica de Filipe Folque, é ainda
possível identificar, em ambas as laterais do baluarte, um conjunto de docas de diferentes dimensões.
Rua do Arco de Alcântara, evocativa de um paterna do Baluarte do Sacramento.
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Planta Topográfica de Lisboa de 1780

Atlas da Carta Topográfica de Lisboa, realizado por Filipe Folque, entre 1856-1858

•

Largo do Calvário, que perpetua a memória do Convento do Monte do Calvário, instituído em 1616 por D.
Violante de Noronha e D. Maria Teresa de Meneses, pertencente ao ramo feminino da ordem de São
Francisco. O conjunto edificado do edifício ainda existe emnbora muito alterado, sendo pertença da Polícia
de Segurança Pública.
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•
•

Travessa dos Brunos, evocativa da memória do Convento e Igreja de São Bruno, instituído no século XVII
por D. Jorge de Ataíde. Nesta Travessa existiria o convento e respectiva capela.
Travessa da Cruz da Rocha, evocativa possivelmente de um cruzeiro cuja memória se perdeu, excepto
na toponímia.

Na envolvente do Projecto encontram-se ainda alguns topónimos cuja origem e evocação não foi possível determinar,
como:
•
•
•
•

Travessa da Trabuqueta
Travessa da Paz
Beco da Galharda
Corredor da Torrinha

Salienta-se no entanto que todos os topónimos supra referidos, se referem a uma área que se situa a Norte, ou
parcialmente sob a actual Avenida 24 de Julho sem qualquer relação directa com qualquer elemento constituinte do
Projecto em estudo.
Efectivamente até ao início das obras do Porto de Lisboa, cartografadas pela primeira vez, ainda em projecto, num
levantamento datado de 1871, e posteriormente já em construção num levantamento de 1911, toda a área limite da
Concessão é ocupada pelas águas do Tejo.

Carta Topográfica de Lisboa, 1871
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Carta Topográfica de Lisboa da Autoria de Silva Pinto1871

No interior da área concessionada todos os topónimos identificados estão relacionados com a obra do Porto de Lisboa e
com edifícios e estruturas com ele relacionados, como são dos casos:
•
•
•
•
•

Gare Marítima de Alcântara
Doca de Santo Amaro
Doca de Alcântara
Rua Cintura do Porto de Lisboa
Cais da Rocha do Conde de Óbidos

6.3. Resultados da Análise da Cartografia Histórica
No que concerne à cartografia histórica, os levantamentos cartográficos, existentes no sítio da Câmara Municipal de
Lisboa, mostram que entre 1780, data da carta mais antiga que cartografa a área de estudo – Planta topográfica de 1780,
sem autor, e 1878, a ocupação desta zona da cidade, existia apenas a Norte da atual Avenida 24 de Julho, construída
em aterro sobre a língua de praia que se estendia desde o vale de Alcântara, até ao Cais do Sodré.
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Planta Topográfica de Lisboa de 1780

Carta Topográfica de 1785
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Carta sem autor 1844

Carta sem autor 1844
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Atlas da Carta Topográfica de Lisboa, realizado por Filipe Folque, entre 1856-1858

O que se pode observar nestes levantamentos, mais ou menos esquemáticos, é o paulatino crescimento urbano desta área
marginal da cidade que, no entanto, como observável no pormenorizado levantamento de Filipe Folque, ainda se encontra,
em boa medida ocupada por quintas de recreio e conventos com suas cercas e áreas ajardinadas, sendo observáveis
grandes espaços abertos de ocupação agrícola. A Sul, ao longo do casario, uma língua de praia estabelece a ligação com
o rio, guardado por um baluarte no extremo SW da área cartografada nos levantamentos de 1780, 1785 e 1844.
Numa primeira fase, esta nova artéria, sustentada sobre um muro ribeirinho construído em alvenaria e cantaria de pedra,
e cujos vestígios foram identificados nas obras de construção das instalações do antigo Banco Mais, na Avenida 24 de
Julho, seria uma área de lazer, marginal que atraia a população nos seus passeios protegidos pela sombra de frondosas
árvores.

Levantamento da Cidade de Lisboa, realizado por Francisco César Goulart em 18781
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Esta situação viria a alterar-se completamente com a construção da linha de caminho-de-ferro que estabelecia a ligação
entre Lisboa e Cascais e com as obras do Porto de Lisboa, cujo projeto surge no levantamento datado de autor
desconhecido, datado de 1871.

Carta Topográfica de Lisboa, 1871

Uma vez que as obras do Porto de Lisboa, se encontram tratadas no Capítulo 5.2 referimos apenas que, no levantamento
de 1899-1948 é possível verificar que parte das obras projetadas já se encontram realizadas, nomeadamente o cais de
embarque e parte dos acessos.

Levantamento Topográfico de 1899-1948
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Finalmente no levantamento de Silva Pinto, datado de 1911, é possível verificar que a maioria dos aterros e grande parte
das infraestruturas portuárias, se encontram já realizadas. Na envolvente Norte o casario é também muito mais denso,
encontrando-as as áreas agrícolas e espaços de lazer, muito mais diminuídas.

Carta Topográfica de Lisboa da Autoria de Silva Pinto1871

7. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
7.1.

Metodologia de Avaliação de Impactes

Para a Avaliação de Impactes definiu-se um conjunto de critérios qualitativos:
Natureza:
Positivo - quando o impacte exercido pelo Projecto, sobre o bem patrimonial constitui uma melhoria face à situação
anterior à implantação do mesmo, quer por benefícios directos sobre a sua estrutura, quer por benefícios indirectos
sobre a sua envolvente, quer por facilitação da sua fruição.
Negativo - quando o impacte exercido pelo projecto, sobre o bem patrimonial, provoca uma diminuição da sua
qualidade face à situação anterior à implantação do Projecto quer por danos na sua estrutura, quer por alterações
significativas na sua envolvente, ou por diminuição da sua fruição.
Nulo - quando não existe qualquer impacte
Probabilidade: grau de certeza de ocorrência do impacte, dependendo principalmente do tipo de impacte exercido e do
conhecimento que existe do Projecto à data de realização do EIA.
Certa - quando existe uma certeza superior a 90% da ocorrência do impacte.
Provável - quando existe uma probabilidade superior a 20% de ocorrência do impacte.
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Improvável - quando existe um grau de certeza inferior a 20% da ocorrência do impacte, quer pelas características
do elemento patrimonial, quer pelas características técnicas do Projecto, quer pela eficácia das medidas de
minimização a aplicar na fase de ocorrência do mesmo.
Probabilidade desconhecida - quando é impossível determinar, face ao conhecimento que se possui do Projecto
ou do elemento patrimonial.
Incidência: como o impacte é exercido sobre o Elemento Patrimonial, dependendo da relação física com o Projecto.
Directa - Quando compartilham o mesmo espaço físico, existindo uma destruição total ou parcial do bem.
Indirecta - Quando não compartilhando o mesmo espaço físico, a proximidade do Projecto em relação ao Elemento
Patrimonial pode provocar danos sobre a sua estrutura ou alterar, significativamente, a sua envolvente.
Fase de Ocorrência: fase de implantação do Projecto em que é provável que ocorra o impacte.
Fase de Construção
Fase de Exploração – Vida útil do projecto
Fase de Desactivação - Fase de cessação de actividade, em que este poderá permanecer ou ser desmantelado.
Duração: estimativa do período temporal em que se farão sentir os efeitos do impacte.
Permanente - Quando o impacte é permanente e sem hipótese de ser atenuado.
Temporária - Quando o impacte se regista num período definido de tempo ou se atenua com o tempo.
Reversibilidade: relaciona-se com a possibilidade e grau de minimização dos impactes negativos:
Reversível - Quando as medidas de minimização a aplicar permitem diminuir eficazmente a magnitude do impacte.
Podendo subdividir-se em:
Totalmente Reversível - quando as medidas de minimização a aplicar permitem a salvaguarda absoluta da
integridade do bem e da sua envolvente.
Parcialmente Reversível - Quando as medidas de minimização a adoptar permitem a salvaguarda parcial
do bem, diminuindo efectivamente o grau de afectação exercido pelo projecto.
Irreversível - quando não existem medidas de minimização que permitam reduzir o impacte exercido pelo projecto
sobre o bem. Este critério pode subdividir-se em:
Compensável - quando podem aplicar-se medidas de compensação eficazes.
Não compensável - Quando não existem medidas de minimização ou de compensação que permitam
diminuir a magnitude do impacte.
Relevância: valor final do impacte, resultante da relação entre o valor patrimonial do bem e o grau de afectação. O seu
valor corresponderá à soma do valor das duas células e será considerado:
Muito relevante.
Relevante.
Pouco relevante.
Sem relevância.
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7.2.

Identificação e Avaliação de Avaliação de Impactes

Pelo trabalho de gabinete e de campo realizados prevê-se que venha a ser potencialmente afectado por impactes
associados ao Terminal de Contentores de Alcântara, os seguintes elementos patrimoniais:

EP1 - Gare Marítima de Alcântara
Natureza

Probabilidade

Incidência

Fase

Duração

Reversibilidade

Relevância

Negativa

Certo

Indirecta

Construção

Permanente

Parcialmente
reversível

Muito relevante

Positiva

Exploração

Tendo em conta que o Projecto em estudo se desenvolve integralmente no interior da Zona de Protecção da Gare
Marítima de Alcântara, quaisquer alterações à situação actual, quer sejam positivas, quer sejam negativas, são sempre,
em virtude de se tratar de um Bem Classificado, muito significativas e carecem de autorização e aprovação específica,
por parte da Tutela – Direcção Geral do Património Cultural, e antecedidas de um Relatório Prévio, elaborado de acordo
com o Decreto-Lei n.º 140/09, de 15 de Junho, (ver capítulo 2.2.).
Este relatório deverá detalhar, tecnicamente cada intervenção a realizar na envolvente imediata do imóvel de acordo com
o cronograma da obra e prever, para cada intervenção os impactes associados. Deverá igualmente avaliar as

condições de base do edifício e detalhar um plano de monitorização, durante a fase de implementação e ao
longo do prazo de vida do projecto. De acordo com os impactes previstos e com os dados recolhidos na monitorização,
deverão ser tomadas as devidas medidas correctivas e ser repostas as condições óptimas de preservação do edifício.
No caso presente, prevê-se, à partida, face às características do projecto em análise, que o Elemento Patrimonial, possa
vir a sofrer impactes negativos, na fase de construção, em virtude de se estar perante trabalhos de significativa magnitude
(demolição, escavação e construção, que implicarão, um emprego significativo de maquinaria pesada e pessoal afecto à
obra, movimentações de cargas poluentes que poderão resultar num significativo aumento de vibrações e poeiras, bem
como um significativo impacte visual decorrente dos trabalhos e da presença do estaleiro de obra, que se prevê dilatada
no tempo em virtude do faseamento dos trabalhos que se estende até 2035.
Apesar de o acesso proposto à obra se prever pelo lado oposto ao da Gare Marítima, os trabalhos de modernização da
infraestrutura portuária, de demolição e construção de novos edifícios e de adaptação do parque de estacionamento,
ocorrem numa envolvente imediata e próxima do edifício, fundamentalmente na Fases 3 (2026-2030) em que está prevista
a implantação de estaleiros imediatamente a Sul do Edifício da Gare e 4 (2032-2035) em que serão realizadas as
principais obras na plataforma Sul da Gare para a criação de uma nova área de armazenamento de contentores.
Na Fase de Exploração, prevêem-se impactes de natureza negativa e positiva.
Os impactes de natureza negativa, prendem-se fundamentalmente com um estimado aumento da circulação da circulação
ferroviária nas imediações do edifício, decorrente do aumento de eficiência operacional da Infraestrutura Portuária que
se pretende.
Efectivamente, de acordo com o projecto prevê-se uma diminuição do transporte rodoviário e uma intensificação do
transporte ferroviário, não contabilizada nas peças de projecto apresentadas, o que acresce significância aos potenciais
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impactes negativos uma vez que prevê uma maior circulação de contentores pela linha férrea localizada a escassos
metros da fachada principal da Gare Marítima de Alcântara.
Prendem-se igualmente com impactes visuais e paisagísticos, resultantes do aumento da capacidade de armazenamento
de contentores, que pode atingir 5 alturas, embora seja uma situação que já ocorre atualmente, prevendo-se contudo
uma maior concentração de áreas de armazenamento na proximidade imediata do edifício . Esta última situação será
mais gravosa, após a Fase 4, quando se estenderá a área de contentorização para toda a plataforma a Sul do edifício da
Gare, bloqueando a sua a relação do edifício, na sua origem uma Gare Marítima, com o rio descaracterizando a sua
natureza original.
Apesar de actualmente existir já uma área de contentorização na plataforma a Sul do edifício, o que já constitui um
impacte negativo de significativa magnitude, o projecto em análise não sendo responsável primeiro por esta situação,
prolonga-a no tempo, e agrava-a na medida em que a área ocupada por contentores será estendida a toda a plataforma,
sendo a ocupação igualmente muito mais concentrada.
Salienta-se que, a DIA respeitante ao Projecto de Expansão do Terminal de Contentores de Alcântara considera que “o
aumento do número de contentores e maquinaria associada em redor destes dois edifícios [Gares Marítimas de Alcântara
e da Rocha do Conde de Óbidos], e sobretudo dentro da sua Zona de Protecção, resultará num conjunto de impactes
negativos, directos, de elevada magnitude e significância, resultando numa profunda alteração do seu enquadramento e
da função a que estavam destinados”, p. 20
O mesmo documento considera ainda um impacte negativo muito significativo a alteração, ou adulteração da função
original dos edifícios, reiterando que as pré-existência de um impacte negativo, não diminui a sua significância no âmbito
do presente projecto.
Os Impactes de Natureza Positiva prendem-se com os trabalhos de modernização, organização, integração paisagística,
e melhoramento da Infraestrutura Portuária que, tendo em conta a minimização dos potenciais impactes negativos, poderá
acarretar uma significativa melhoria ao ambiente geral do Terminal de Contentores, e estruturas associadas,
harmonizando uma infraestrutura que, actualmente se apresente algo caótica e pouco harmoniosa, com o significativo
valor ambiental, paisagístico, e patrimonial da envolvente.
O projecto de integração paisagística, criando uma cortina vegetal, em torno do parque de estacionamento e áreas mais
próximas do edifício e uma harmonização cromática dos pavimentos utilizados, contribui igualmente para a minimização
dos impactes negativos, fundamentalmente ao nível visual da área do parque de estacionamento, no entanto o impacte
decorrente da concentração de contentores nas áreas de armazenamento considera-se não minimizável.
Todas as acções passíveis de impacte, independentemente da sua natureza devem ser avaliadas e explicitadas de forma
clara, no Relatório Prévio, para que a Tutela se possa pronunciar com profundo conhecimento de causa.

EP2 - Edifício Pedro Álvares Cabral, antigos armazéns frigoríficos do bacalhau e atual Museu do Oriente
Natureza Probabilidade

Incidência

Fase

Negativa

Indirecta

Construção Permanente

Positiva

Certa

Exploração

Duração

Reversibilidade

Relevância

Parcialmente
Reversível

Relevante

Tendo em conta que o Projeto em estudo se desenvolve integralmente no interior da Zona de Proteção do Edifício Pedro
Álvares Cabral, antigos armazéns frigoríficos do bacalhau e atual Museu do Oriente, quaisquer alterações à situação
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atual, quer sejam positivas, quer sejam negativas, são sempre, em virtude de se tratar de um Bem Classificado, muito
significativas, e carecem de autorização e aprovação específica, por parte da Tutela – Direção Geral do Património
Cultural, e antecedidas de um Relatório Prévio, elaborado de acordo com o Decreto-Lei n.º 140/09, de 15 de Junho.
No caso presente, dadas as características do Projeto e de o edifício se encontrar separado da área de intervenção mais
próxima – parque de estacionamento de camiões, com acesso particular, por uma via e por uma cortina de edifícios, não
são expectáveis impactes decorrentes da implementação do projeto, à excepção do impacte visual dos trabalhos. No
entanto, para acautelar quaisquer afetações, foi definida no EIA uma medida de minimização que prevê a criação de um
Plano de Circulação que assegura que não há circulação de veículos pesados nas imediações do edifício. Pelo efeito,
não se prevê impactes desta natureza.
A distância do Elemento Patrimonial em relação à área de implementação do projecto coloca-o a salvo de quaisquer
impactes directos relacionados com a sua implementação quer com a sua exploração, no entanto, o facto de existir uma
relação visual directa e privilegiada entre o edifício e o Terminal de Contentores de Alcântara pode ocasionar impactes
indirectos que podem ser de natureza positiva e negativa.
Na fase de implementação ocorrerá um significativo impacte visual decorrente dos trabalhos e da presença do estaleiro
de obra, que se prevê dilatada no tempo em virtude do faseamento dos trabalhos que se estende até 2035.
Na Fase de Exploração, prevêem-se impactes de natureza negativa e positiva, uma vez que o edifício do Museu do
Oriente, tem uma relação visual direta com a área do Porto. Os impactes de natureza negativa, prendem-se
fundamentalmente com impactes visuais e paisagísticos, resultantes do aumento da capacidade de armazenamento de
contentores, prevendo-se uma maior concentração do armazenamento, que pode atingir 5 alturas, embora seja uma
situação que já ocorre atualmente.
Os Impactes de Natureza Positiva prendem-se com os trabalhos de modernização, organização, integração paisagística,
e melhoramento da Infraestrutura Portuária que, tendo em conta a minimização dos potenciais impactes negativos, poderá
acarretar uma significativa melhoria ao ambiente geral do Terminal de Contentores, e estruturas associadas,
harmonizando uma infraestrutura que, actualmente se apresente algo caótica e pouco harmoniosa, com o significativo
valor ambiental, paisagístico, e patrimonial da envolvente.
O projecto de integração paisagística, criando uma cortina vegetal, em torno do parque de estacionamento e áreas mais
próximas do edifício e uma harmonização cromática dos pavimentos utilizados, contribui igualmente para a minimização
dos impactes negativos, fundamentalmente ao nível visual da área do parque de estacionamento, no entanto o impacte
decorrente da concentração de contentores nas áreas de armazenamento considera-se não minimizável.
Todas as acções passíveis de impacte, independentemente da sua natureza devem ser avaliadas e explicitadas de forma
clara, no Relatório Prévio, para que a Tutela se possa pronunciar com profundo conhecimento de causa.
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Vista do terminal de Contentores a partir do restaurante do Museu do Oriente

EP3 - Gare Marítima da Rocha do Conde de Óbidos
Natureza Probabilidade

Incidência

Fase

Negativa

Indirecta

Construção Permanente

Positiva

Certo

Duração

Exploração

Reversibilidade

Relevância

Parcialmente
reversível

Muito relevante

Tendo em conta que o Projecto em estudo se desenvolve integralmente no interior da Zona de Protecção da Gare
Marítima da Rocha do Conde de Óbidos, quaisquer alterações à situação actual, quer sejam positivas, quer sejam
negativas, são sempre, em virtude de se tratar de um Bem Classificado, muito significativas e carecem de autorização e
aprovação específica, por parte da Tutela – Direcção Geral do Património Cultural, e antecedidas de um Relatório Prévio,
elaborado de acordo com o Decreto-Lei n.º 140/09, de 15 de Junho,
Este relatório deverá detalhar, tecnicamente cada intervenção a realizar na envolvente imediata do imóvel de acordo com
o cronograma da obra e prever, para cada intervenção os impactes associados. Deverá igualmente avaliar as condições
de base do edifício e detalhar um plano de monitorização, durante a fase de implementação e ao longo do prazo de vida
do projecto. De acordo com os impactes previstos e com os dados recolhidos na monitorização, deverão ser tomadas as
devidas medidas correctivas e ser repostas as condições optimas de preservação do edifício.
No caso presente, prevê-se, à partida, face às características do projecto em análise, que o Elemento Patrimonial, possa
vir a sofrer impactes negativos, na fase de construção, em virtude de se estar perante trabalhos de significativa magnitude
(demolição, escavação e construção, que implicarão, um emprego significativo de maquinaria pesada e pessoal afecto à
obra, movimentações de cargas poluentes que poderão resultar num significativo aumento de vibrações e poeiras, bem
como um significativo impacte visual decorrente dos trabalhos e da presença do estaleiro de obra, que se prevê dilatada
no tempo em virtude do faseamento dos trabalhos que se estende até 2035.
Apesar de o acesso proposto à obra se prever pelo lado oposto ao da Gare Marítima, os trabalhos de modernização da
infraestrutura portuária, ocorrem numa envolvente imediata e próxima do edifício, fundamentalmente na Fase 1 (20202021) em que está prevista a implantação, na envolvente imediata do edifício de uma nova área de armazenamento de
contentores.
Na Fase de Exploração, prevêem-se impactes de natureza negativa e positiva.
Os impactes de natureza negativa, prendem-se fundamentalmente com impactes visuais e paisagísticos, resultantes do
aumento da capacidade de armazenamento de contentores, que pode atingir 5 alturas, embora seja uma situação que já
ocorre atualmente, prevendo-se contudo uma maior concentração de áreas de armazenamento.
Esta última situação é agravada, uma vez que a área de contentorização se aproxima do edifício. Apesar de actualmente
existir já uma área de contentorização na plataforma a Oeste do edifício, o que já constitui um impacte negativo de
significativa magnitude, o projecto em análise não sendo responsável primeiro por esta situação, prolonga-a no tempo, e
agrava-a, na medida em que, a área ocupada por contentores será estendida em direcção a Este, sendo a ocupação
igualmente muito mais massiva.
Salienta-se que, a DIA respeitante ao Projecto de Expansão do Terminal de Contentores de Alcântara considera que “o
aumento do número de contentores e maquinaria associada em redor destes dois edifícios [Gares Marítimas de Alcântara
e da Rocha do Conde de Óbidos], e sobretudo dentro da sua Zona de Protecção, resultará num conjunto de impactes
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negativos, directos, de elevada magnitude e significância, resultando numa profunda alteração do seu enquadramento e
da função a que estavam destinados”, p. 20
O mesmo documento considera ainda um impacte negativo muito significativo a alteração, ou adulteração da função
original dos edifícios, reiterando que as pré-existência de um impacte negativo, não diminui a sua significância no âmbito
do presente projecto.
Os Impactes de Natureza Positiva prendem-se com os trabalhos de modernização, organização, integração paisagística,
e melhoramento da Infraestrutura Portuária que, tendo em conta a minimização dos potenciais impactes negativos, poderá
acarretar uma significativa melhoria ao ambiente geral do Terminal de Contentores, e estruturas associadas,
harmonizando uma infraestrutura que, actualmente se apresente algo caótica e pouco harmoniosa, com o significativo
valor ambiental, paisagístico, e patrimonial da envolvente.
O projecto de integração paisagística, criando uma cortina vegetal, em torno do parque de estacionamento e áreas mais
próximas do edifício e uma harmonização cromática dos pavimentos utilizados, contribui igualmente para a minimização
dos impactes negativos, fundamentalmente ao nível visual da área do parque de estacionamento, no entanto o impacte
decorrente da concentração de contentores nas áreas de armazenamento considera-se não minimizável.
Todas as acções passíveis de impacte, independentemente da sua natureza devem ser avaliadas e explicitadas de forma
clara, no Relatório Prévio, para que a Tutela se possa pronunciar com profundo conhecimento de causa.
EP4 - Palácio do Conde de Óbidos, atualmente sede nacional da Cruz Vermelha Portugal
Natureza Probabilidade

Incidência

Fase

Negativa

Indirecta

Construção Permanente

Positiva

Certo

Exploração

Duração

Reversibilidade

Relevância

Parcialmente
reversível

Relevante

A distância do Elemento Patrimonial em relação à área de implementação do projecto coloca-o a salvo de quaisquer
impactes directos relacionados com a sua implementação quer com a sua exploração, no entanto, o facto de existir uma
relação visual directa e privilegiada entre o Palácio do Conde de Óbidos e o Terminal de Contentores de Alcântara pode
causar impactes indirectos que podem ser de natureza positiva e negativa.
Na fase de implementação ocorrerá um significativo impacte visual decorrente dos trabalhos e da presença do estaleiro
de obra, que se prevê dilatada no tempo em virtude do faseamento dos trabalhos que se estende até 2035.
Na Fase de Exploração, prevêem-se impactes de natureza negativa e positiva, uma vez que o edifício tem uma relação
visual directa e privilegiada com a área do Porto.
Os impactes de natureza negativa, prendem-se fundamentalmente com impactes visuais e paisagísticos, resultantes do
aumento da capacidade de armazenamento de contentores, que pode atingir as 5 alturas, prevendo-se contudo uma
maior concentração de áreas de armazenamento.
Estes impactes são agravados pelo facto deste elemento patrimonial, se localizar no limite Oeste de um jardim/miradouro
em posição privilegiada para a observação da zona ribeirinha de Alcântara/Rocha do Conde de Óbidos e margem sul.
Os Impactes de Natureza Positiva prendem-se com os trabalhos de modernização, organização, integração paisagística,
e melhoramento da Infraestrutura Portuária que, tendo em conta a minimização dos potenciais impactes negativos, poderá
acarretar uma significativa melhoria ao ambiente geral do Terminal de Contentores, e estruturas associadas,
harmonizando uma infraestrutura que, actualmente se apresente algo caótica e pouco harmoniosa, com o significativo
64

valor ambiental, paisagístico, e patrimonial da envolvente. O projecto de integração paisagística, criando uma cortina
vegetal, em torno do parque de estacionamento e áreas mais próximas do edifício e uma harmonização cromática dos
pavimentos utilizados, contribui igualmente para a minimização dos impactes negativos, fundamentalmente ao nível visual
da área do parque de estacionamento, no entanto o impacte decorrente da concentração de contentores nas áreas de
armazenamento considera-se não minimizável.

Vista do Terminal de Contentores de Alcântara a partir do Jardim Fronteiro ao Palácio dos Condes de Óbidos

EP5 - Museu Nacional de Arte Antiga
Natureza Probabilidade

Incidência

Fase

Negativa

Indirecta

Construção Permanente

Positiva

Certo

Exploração

Duração

Reversibilidade

Relevância

Parcialmente
reversível

Relevante

A distância do Elemento Patrimonial em relação à área de implementação do projecto coloca-o a salvo de quaisquer
impactes directos relacionados quer com a sua implementação quer com a sua exploração, no entanto, o facto de existir
uma relação visual directa e privilegiada entre o Edifício do Museu Nacional de Arte Antiga e o Terminal de Contentores
de Alcântara pode ocasionar impactes indirectos que podem ser de natureza positiva e negativa.
Na fase de implementação ocorrerá um significativo impacte visual decorrente dos trabalhos e da presença do estaleiro
de obra, que se prevê dilatada no tempo em virtude do faseamento dos trabalhos que se estende até 2035.
Na Fase de Exploração, prevêem-se impactes de natureza negativa e positiva, uma vez que o edifício, tem uma relação
visual directa e privilegiada com a área do Porto.
Os impactes de natureza negativa, prendem-se fundamentalmente com impactes visuais e paisagísticos, resultantes do
aumento da capacidade de armazenamento de contentores, que pode atingir as 5 alturas, prevendo-se contudo uma
maior concentração de áreas de armazenamento.
Estes impactes são agravados pelo facto deste elemento patrimonial, se localizar no limite Este de um jardim/miradouro
em posição privilegiada para a observação da zona ribeirinha de Alcântara/Rocha do Conde de Óbidos e margem sul.
Os Impactes de Natureza Positiva prendem-se com os trabalhos de modernização, organização, integração paisagística,
e melhoramento da Infraestrutura Portuária que, tendo em conta a minimização dos potenciais impactes negativos, poderá
acarretar uma significativa melhoria ao ambiente geral do Terminal de Contentores, e estruturas associadas,
harmonizando uma infraestrutura que, actualmente se apresente algo caótica e pouco harmoniosa, com o significativo
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valor ambiental, paisagístico, e patrimonial da envolvente. O projecto de integração paisagística, criando uma cortina
vegetal, em torno do parque de estacionamento e áreas mais próximas do edifício e uma harmonização cromática dos
pavimentos utilizados, contribui igualmente para a minimização dos impactes negativos, fundamentalmente ao nível visual
da área do parque de estacionamento, no entanto o impacte decorrente da concentração de contentores nas áreas de
armazenamento considera-se não minimizável.

Vista do Terminal de Contentores de Alcântara a partir do Jardim Fronteiro ao Museu Nacional de Arte Antiga

EP10 – (Antigo) Convento de S. João de Deus
Natureza Probabilidade

Incidência

Fase

Negativa

Indirecta

Construção Permanente

Positiva

Certo

Exploração

Duração

Reversibilidade

Relevância

Parcialmente
reversível

Relevante
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A distância do Elemento Patrimonial em relação à área de implementação do projecto coloca-o a salvo de quaisquer impactes
directos relacionados quer com a sua implementação quer com a sua exploração, no entanto, o facto de existir uma relação
visual directa e privilegiada entre o (Antigo) Convento de São João de Deus e o Terminal de Contentores de Alcântara pode
ocasionar impactes indirectos que podem ser de natureza positiva e negativa.
Na fase de implementação ocorrerá um significativo impacte visual decorrente dos trabalhos e da presença do estaleiro de
obra, que se prevê dilatada no tempo em virtude do faseamento dos trabalhos que se estende até 2035.
Na Fase de Exploração, prevêem-se impactes de natureza negativa e positiva, uma vez que o edifício, tem uma relação
visual directa e privilegiada com a área do Porto.
Os impactes de natureza negativa, prendem-se fundamentalmente com impactes visuais e paisagísticos, resultantes do
aumento da capacidade de armazenamento de contentores que pode atingir as 5 alturas, prevendo-se contudo uma maior
concentração de áreas de armazenamento.
Os Impactes de Natureza Positiva prendem-se com os trabalhos de modernização, organização, integração paisagística, e
melhoramento da Infraestrutura Portuária que, tendo em conta a minimização dos potenciais impactes negativos, poderá
acarretar uma significativa melhoria ao ambiente geral do Terminal de Contentores, e estruturas associadas, harmonizando
uma infraestrutura que, actualmente se apresente algo caótica e pouco harmoniosa, com o significativo valor ambiental,
paisagístico, e patrimonial da envolvente.
O projecto de integração paisagística, criando uma cortina vegetal, em torno do parque de estacionamento e áreas mais
próximas do edifício e uma harmonização cromática dos pavimentos utilizados, contribui igualmente para a minimização dos
impactes negativos, fundamentalmente ao nível visual da área do parque de estacionamento, no entanto o impacte decorrente
da concentração de contentores nas áreas de armazenamento considera-se não minimizável.

EP11 – Pavilhão - Casa da América Latina
Natureza Probabilidade

Incidência

Fase

Negativa

Indirecta

Construção Permanente

Positiva

Certo

Exploração

Duração

Reversibilidade

Relevância

Parcialmente
reversível

Relevante
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A distância do Elemento Patrimonial em relação à área de implementação do projecto coloca-o a salvo de quaisquer impactes
directos relacionados quer com a sua implementação quer com a sua exploração, no entanto, o facto de existir uma relação
visual directa e privilegiada entre o edifício e o Terminal de Contentores de Alcântara pode ocasionar impactes indirectos que
podem ser de natureza positiva e negativa.
Na fase de implementação ocorrerá um significativo impacte visual decorrente dos trabalhos e da presença do estaleiro de
obra, que se prevê dilatada no tempo em virtude do faseamento dos trabalhos que se estende até 2035.
Na Fase de Exploração, prevêem-se impactes de natureza negativa e positiva, uma vez que o edifício, tem uma relação
visual directa e privilegiada com a área do Porto.
Os impactes de natureza negativa, prendem-se fundamentalmente com impactes visuais e paisagísticos, resultantes do
aumento da capacidade de armazenamento de contentores que pode atingir as 5 alturas, prevendo-se contudo uma maior
concentração de áreas de armazenamento.
Os Impactes de Natureza Positiva prendem-se com os trabalhos de modernização, organização, integração paisagística, e
melhoramento da Infraestrutura Portuária que, tendo em conta a minimização dos potenciais impactes negativos, poderá
acarretar uma significativa melhoria ao ambiente geral do Terminal de Contentores, e estruturas associadas, harmonizando
uma infraestrutura que, actualmente se apresente algo caótica e pouco harmoniosa, com o significativo valor ambiental,
paisagístico, e patrimonial da envolvente.
O projecto de integração paisagística, criando uma cortina vegetal, em torno do parque de estacionamento e áreas mais
próximas do edifício e uma harmonização cromática dos pavimentos utilizados, contribui igualmente para a minimização dos
impactes negativos, fundamentalmente ao nível visual da área do parque de estacionamento, no entanto o impacte decorrente
da concentração de contentores nas áreas de armazenamento considera-se não minimizável.

EP15 - (Antigo) Armazém Frigorífico - Delegação aduaneira
Natureza Probabilidade

Incidência

Fase

Negativa

Indirecta

Construção Temporária

Positiva

Provável

Exploração

Duração

Reversibilidade

Relevância

Reversível

Pouco
Relevante

No caso presente, dadas as características do Projecto e de o edifício se encontrar separado da área de intervenção mais
próxima – parque de estacionamento de camiões, com acesso particular, por uma via e por uma cortina de edifícios não
são expectáveis significativos impactes decorrentes dos trabalhos a realizar, quer no Terminal de Contentores e edifícios
relacionados, quer dos Parques de estacionamento.
No entanto, a proposta de circulação de camiões com acesso pela Rua da Gare Marítima de Alcântara, aproxima a
circulação de viaturas relacionadas com a obra, em todas as fases de implementação, do edifício, localizado, uma vez
que o edifício se localiza nas imediações da Avenida Brasília.
Na Fase de Exploração, prevêem-se impactes de natureza negativa e positiva, uma vez que o edifício se localiza nas
proximidades do Terminal de Contentores.
Os impactes de natureza negativa, prendem-se fundamentalmente com impactes visuais e paisagísticos, resultantes do
aumento da capacidade de armazenamento de contentores que pode atingir as 5 alturas, prevendo-se contudo uma maior
concentração de áreas de armazenamento.
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Os Impactes de Natureza Positiva prendem-se com os trabalhos de modernização, organização, integração paisagística,
e melhoramento da Infraestrutura Portuária que, tendo em conta a minimização dos potenciais impactes negativos, poderá
acarretar uma significativa melhoria ao ambiente geral do Terminal de Contentores, e estruturas associadas,
harmonizando uma infraestrutura que, actualmente se apresente algo caótica e pouco harmoniosa, com o significativo
valor ambiental, paisagístico, e patrimonial da envolvente.
O projecto de integração paisagística, criando uma cortina vegetal, em torno do parque de estacionamento e áreas mais
próximas do edifício e uma harmonização cromática dos pavimentos utilizados, contribui igualmente para a minimização
dos impactes negativos, fundamentalmente ao nível visual da área do parque de estacionamento, no entanto o impacte
decorrente da concentração de contentores nas áreas de armazenamento considera-se não minimizável.

EP17 - Edifício do Instituto Português de Conservação e Restauro - Palácio Pombal
Natureza Probabilidade
Negativa

Certo

Incidência
Indirecta

Positiva

Fase

Duração

Construção Permanente
Exploração

Reversibilidade

Relevância

Parcialmente
Reversível

Relevante

A distância do Elemento Patrimonial em relação à área de implementação do projecto coloca-o a salvo de quaisquer
impactes directos relacionados quer com a sua implementação quer com a sua exploração, no entanto, o facto de existir
uma relação visual directa e privilegiada entre o Edifício e o Terminal de Contentores de Alcântara pode ocasionar impactes
indirectos que podem ser de natureza positiva e negativa.
Na Fase de Exploração, prevêem-se impactes de natureza negativa e positiva, uma vez que o edifício, tem uma relação
visual directa e privilegiada com a área do Porto.
Os impactes de natureza negativa, prendem-se fundamentalmente com impactes visuais e paisagísticos, resultantes do
aumento da capacidade de armazenamento de contentores que pode atingir as 5 alturas, prevendo-se contudo uma maior
concentração de áreas de armazenamento.
Os Impactes de Natureza Positiva prendem-se com os trabalhos de modernização, organização, integração paisagística, e
melhoramento da Infraestrutura Portuária que, tendo em conta a minimização dos potenciais impactes negativos, poderá
acarretar uma significativa melhoria ao ambiente geral do Terminal de Contentores, e estruturas associadas, harmonizando
uma infraestrutura que, actualmente se apresente algo caótica e pouco harmoniosa, com o significativo valor ambiental,
paisagístico, e patrimonial da envolvente.
O projecto de integração paisagística, criando uma cortina vegetal, em torno do parque de estacionamento e áreas mais
próximas do edifício e uma harmonização cromática dos pavimentos utilizados, contribui igualmente para a minimização
dos impactes negativos, fundamentalmente ao nível visual da área do parque de estacionamento, no entanto o impacte
decorrente da concentração de contentores nas áreas de armazenamento considera-se não minimizável.

EP22 – Ponte 25 de Abril
Natureza Probabilidade

Incidência

Fase

Negativa

Indirecta

Construção Permanente

Positiva

Certa

Exploração

Duração

Reversibilidade

Relevância

Irreversível

Pouco
Relevante
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Apesar de se tratar de um elemento em vias de classificação, a situação da Ponte 25 de Abril, é significativamente diversa
da dos restantes bens inventariados, pelo que a analise de impactes terá necessariamente de ser, igualmente distinta.
A distância do Elemento Patrimonial em relação à área de implementação do projecto coloca-o a salvo de quaisquer
impactes directos relacionados com a sua implementação quer com a sua exploração, no entanto, o facto de existir uma
relação visual directa e privilegiada entre a estrutura e o Terminal de Contentores de Alcântara pode ocasionar impactes
indirectos que podem ser de natureza positiva e negativa.
No que se refere aos impactes indirectos, estes estão fundamentalmente relacionados com impactes visuais e
paisagísticos, uma vez que, em se tratando de um equipamento de transportes em plena utilização quer para a circulação
automóvel, quer para a circulação ferroviária, com uma infraestrutura responsável pela sua monitorização e manutenção,
considera-se que não é da competência do descritor Património Cultural, avaliar potenciais impactes decorrentes de um
possível aumento da circulação de veículos pesados de mercadorias, pois tal facto não a afectará na sua dimensão de
“monumento”, mais do que a circulação actual.
No que se refere aos impactes negativos na componente visual e paisagística, estes serão mais significativos na fase de
implementação, decorrente dos trabalhos de construção e da presença de estaleiro de obra, que se prevê dilatada no
tempo em virtude do faseamento dos trabalhos que se estende até 2035.
Na Fase de Exploração, prevêem-se impactes de natureza negativa e positiva, uma vez que a estrutura tem uma relação
visual direta com a área do Porto. Os impactes de natureza negativa, prendem-se fundamentalmente com impactes
visuais e paisagísticos, resultantes do aumento da capacidade de armazenamento de contentores que se prevê que
atinjam as 5 alturas, prevendo-se contudo uma maior concentração de áreas de armazenamento.
No entanto, apesar de se considerarem estes impactes não minimizáveis dada a situação privilegiada da Ponte 25 de
Abril em relação a todo o estuário do Tejo, não se consideram estes impactes relevantes uma vez que, tratando-se, tal
como o Porto de Lisboa, onde se insere o Terminal de Contentores, de uma infraestrutura de transportes que utiliza, em
grande medida os mesmos materiais construtivos, considera-se que os dois elementos não são conflituantes, mas
complementares, quer em termos visuais, quer em termos paisagísticos, uma vez que se inserem na mesma paisagem
industrial estuarina, característica do Bairro Fabril de Alcântara e que se estende, na margem Sul, ao concelho de Almada
e que, apesar de estar em mudança, está intimamente ligada à História das duas cidades, e da qual fazem parte
igualmente os edifícios da antiga Zona Industrial de Alcântara, o Cais do Ginjal, os terminais de combustíveis do Pragal
ou mesmo o Pórtico da antiga Lisnave, só para citar alguns exemplos com ampla presença na paisagem.
Os Impactes de Natureza Positiva prendem-se com os trabalhos de modernização, organização, integração paisagística,
e melhoramento da Infraestrutura Portuária que, tendo em conta a minimização dos potenciais impactes negativos, poderá
acarretar uma significativa melhoria ao ambiente geral do Terminal de Contentores, e estruturas associadas,
harmonizando uma infraestrutura que, actualmente se apresente algo caótica e pouco harmoniosa, com o significativo
valor ambiental, paisagístico, e patrimonial da envolvente.
O projecto de integração paisagística, criando uma cortina vegetal, em torno do parque de estacionamento e áreas mais
próximas do edifício e uma harmonização cromática dos pavimentos utilizados, contribui igualmente para a minimização
dos impactes negativos, fundamentalmente ao nível visual da área do parque de estacionamento, no entanto o impacte
decorrente da concentração de contentores nas áreas de armazenamento considera-se não minimizável.

Guindastes Mague.
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De acordo com informação do promotor, não está prevista a preservação dos Guindastes Mague, cuja remoção será
necessária à implementação das obras necessárias à reorganização do espaço do Terminal de Contentores, pelo que os
mesmos deverão ser desmontados e removidos do espaço.
Para além dos Elementos Patrimoniais inventariados na área de Estudo, o Terminal de Contentores de Alcântara tem
uma relação visual directa com um conjunto de Monumentos Classificados para os quais, por solicitação da Comissão de
Avaliação foi realizado um estudo de Visibilidade e Impacte Visual que integra o descritor Paisagem, são eles:
•
•
•
•
•

Conjunto do Palácio das Necessidades;
Capela de Santo Amaro/palácio Burnay;
Palácio Sabugosa;
Palácio da Cerca;
Quinta do Almaraz;

Este estudo resultou na análise das Bacias Visuais a partir destes Monumentos, verificando-se que, para todos, com a
possível excepção do Palácio Sabugosa, cuja relação visual com o Terminal de Contentores de Alcântara é mais limitada
e atinge fundamentalmente as áreas sujeitas a projecto de integração paisagística, e do Palácio Burnay, que apesar de
integrar a Zona de Protecção Conjunta da Capela de Santo Amaro, se localiza numa posição topográfica inferior o que
condiciona a sua relação visual com as estruturas do Porto de Lisboa, existem significativos impactes visuais decorrentes
do projecto em análise. Face a esta situação e apesar de se considerar que o projecto, na medida em que através da
construção de novos edifícios, da modernização das infraestruturas e da implementação de um Projecto de Integração
Paisagística possa contribuir para significativa melhoria do ambiente geral do Terminal de Contentores, e estruturas
associadas, harmonizando uma infraestrutura que, actualmente se apresente algo caótica e pouco harmoniosa, com o
significativo valor ambiental, paisagístico, e patrimonial da envolvente, o impacte decorrente da presença concentrada de
contentores é um impacte não minimizável.

8. MEDIDAS AMBIENTAIS
8.1.

Metodologia de Aferição de Medidas Ambientais

As medidas ambientais correspondem às acções preconizadas com o objectivo de minimizar potenciais impactes
negativos e potenciar possíveis impactes positivos da implementação do projecto sobre os elementos patrimoniais
identificados. Completam a análise de impactes e constituem um dos objectivos do Estudo de Impacte Ambiental, na
medida em que se destina a evitar, no maior grau possível, a afectação patrimonial.
As medidas ambientais podem ser definidas de acordo com:
Natureza: função a que se destinam, podendo ser:
Potenciadora - quando se destinam a melhorar o estado ou a fruição do bem patrimonial, potenciando
impactes positivos decorrentes do Projecto;
Minimizadora – quando se destinam a mitigar impactes negativos, diminuindo a afectação do bem por
acções directas ou indirectas relacionadas com o Projecto em estudo
Compensatória – quando se destinam a compensar impactes negativos irreversíveis
Objectivos: descrição dos objectivos que se pretende atingir com a aplicação das medidas ambientais preconizadas
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Momento de aplicação: Fase do Projecto em que devem ser aplicadas as medidas de minimização tendo em conta a
sua natureza e objectivos, associados às características do Projecto. Podem ser respeitantes a:
Fase de Projecto - definição das características técnicas do Projecto e estudos associados
Fase de Construção – implementação física do Projecto
Fase de Exploração – tempo útil de vida do Projecto
Fase de Desactivação – fase de desmantelamento do Projecto atingido o fim do seu tempo útil de
exploração.

8.2.

Medidas Ambientais

Para minimizar os impactes negativos e potenciar os impactes positivos associados associados ao Projecto de
Modernização e Aumento de Eficiência do Terminal de Contentores de Alcântara, preconizam-se as Medidas
Ambientais infra:
Pelo trabalho de gabinete e de campo realizados prevê-se que venha a ser potencialmente afectado por impactes
associados à Unidade Industrial, os seguintes elementos patrimoniais:

EP1 - Gare Marítima de Alcântara
Natureza

Objectivo

Momento de Aplicação

Minimizadora

Diminuir os Impactes Negativos, indirectos Fases de construção e Exploração
sobre o Bem Classificado.

Antes de mais, por forma a que a Tutela se possa pronunciar sobre afectação da Zona de Protecção do Bem, sujeito a
Protecção Legal, e de acordo com a legislação em vigor, deverá ser realizado um Relatório Prévio, em harmonia com o
determinado no Decreto-Lei n.º 140/09, de 15 de Junho, onde devem ser explicitadas as acções a realizar na Fase do
Obra, e as consequências expectáveis, em termos de aumento de tráfego rodo e ferroviário, decorrentes da Modernização
e Aumento de Eficiência do Terminal de Contentores.
Este relatório deverá detalhar, tecnicamente cada intervenção a realizar na envolvente imediata do imóvel de acordo com
o cronograma da obra e prever, para cada intervenção os impactes associados. Deverá igualmente avaliar as condições
de base do edifício e detalhar um plano de monitorização, durante a fase de implementação e ao longo do prazo de vida
do projecto. De acordo com os impactes previstos e com os dados recolhidos na monitorização, deverão ser tomadas as
devidas medidas correctivas e ser repostas as condições optimas de preservação do edifício.
Na fase de implementação deverá proceder-se à separação material da obra em relação ao Edifício, com os meios
necessários para evitar a afectação por poeiras ou trânsito de pessoal, camiões e maquinaria nas suas imediações.
Idênticos cuidados deverão ser tidos em relação ao estaleiro de obra, nas fases 3 e 4 de Implementação.
O projecto de integração paisagística, criando uma cortina vegetal, em torno do parque de estacionamento e áreas mais
próximas do edifício, uma harmonização cromática de toda a área envolvente e a modernização e harmonização das
vedações, contribui para a minimização dos impactes negativos, fundamentalmente ao nível visual da área do parque de
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estacionamento, no entanto o impacte decorrente da concentração de contentores nas áreas de armazenamento
considera-se não minimizável, fundamentalmente na plataforma a Sul do edifício da Gare Marítima de Alcântara

EP2 - Edifício Pedro Álvares Cabral, antigos armazéns frigoríficos do bacalhau e atual Museu do Oriente
Natureza

Objectivo

Momento de Aplicação

Minimizadora

Diminuir os Impactes Negativos, indirectos Fases de construção e Exploração
sobre o Bem Classificado.

Antes de mais, por forma a que a Tutela se possa pronunciar sobre afectação da Zona de Protecção do Bem, sujeito a
Protecção Legal, e de acordo com a legislação em vigor, deverá ser realizado um Relatório Prévio, em harmonia com o
determinado no Decreto-Lei n.º 140/09, de 15 de Junho, onde devem ser explicitadas as acções a realizar na Fase do
Obra, e as consequências expectáveis, em termos de aumento de tráfego rodo e ferroviário, decorrentes da Modernização
e Aumento de Eficiência do Terminal de Contentores. Este relatório deverá detalhar, tecnicamente cada intervenção a
realizar na envolvente imediata do imóvel de acordo com o cronograma da obra e prever, para cada intervenção os
impactes associados. De acordo com os impactes previstos, deverão ser tomadas as devidas medidas tendentes à sua
diminuição.
Durante as fases de implementação do projecto deverá cumprir-se o plano de circulação proposto, evitando-se o trânsito
de camiões e maquinaria relacionada com a obra, nas imediações do edifício dirigindo o plano de circulação para Oeste.
Ainda na fase de implementação deverão ser tomadas as devidas medidas para evitar impactes visuais, nomeadamente
proceder à vedação da obra e estaleiro, com os meios necessários a ocultar, ou pelo menos diminuir o impacte visual
quer dos trabalhos quer das áreas de estaleiro, quer das áreas de acumulação de resíduos a vazadouro.
O projecto de integração paisagística, criando uma cortina vegetal, em torno do parque de estacionamento e áreas mais
próximas do edifício, uma harmonização cromática de toda a área envolvente e a modernização e harmonização das
vedações, contribui para a minimização dos impactes negativos, fundamentalmente ao nível visual da área do parque de
estacionamento, no entanto o impacte decorrente da concentração de contentores nas áreas de armazenamento
considera-se não minimizável.

EP3 - Gare Marítima da Rocha do Conde de Óbidos
Natureza

Objectivo

Momento de Aplicação

Minimizadora

Diminuir os Impactes Negativos, indirectos Fases de construção e Exploração
sobre o Bem Classificado.

Antes de mais, por forma a que a Tutela se possa pronunciar sobre afectação da Zona de Protecção do Bem, sujeito a
Protecção Legal, e de acordo com a legislação em vigor, deverá ser realizado um Relatório Prévio, em harmonia com o
determinado no Decreto-Lei n.º 140/09, de 15 de Junho, onde devem ser explicitadas as acções a realizar na Fase do
Obra, e as consequências expectáveis, em termos de aumento de tráfego rodo e ferroviário, decorrentes da Modernização
e Aumento de Eficiência do Terminal de Contentores.
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Este relatório deverá detalhar, tecnicamente cada intervenção a realizar na envolvente imediata do imóvel de acordo com
o cronograma da obra e prever, para cada intervenção os impactes associados. De acordo com os impactes previstos,
deverão ser tomadas as devidas medidas tendentes à sua diminuição.
Na fase de implementação deverá proceder-se à separação material da obra em relação ao Edifício, com os meios
necessários para evitar a afectação por poeiras ou trânsito de pessoal, camiões e maquinaria nas suas imediações.
O projecto de integração paisagística, criando uma cortina vegetal, em torno do parque de estacionamento e áreas mais
próximas do edifício, uma harmonização cromática de toda a área envolvente e a modernização e harmonização das
vedações, contribui para a minimização dos impactes negativos, fundamentalmente ao nível visual da área do parque de
estacionamento, no entanto o impacte decorrente da concentração de contentores nas áreas de armazenamento
considera-se não minimizável

EP4 - Palácio do Conde de Óbidos, atualmente sede nacional da Cruz Vermelha Portugal
Natureza

Objectivo

Momento de Aplicação

Minimizadora

Diminuir os Impactes Negativos, indirectos Fases de construção e Exploração
sobre o Bem Classificado.

Na fase de implementação deverão ser tomadas as devidas medidas para evitar impactes visuais, nomeadamente
proceder à vedação da obra e estaleiro, com os meios necessários a ocultar, ou pelo menos diminuir o impacte visual quer
dos trabalhos quer das áreas de estaleiro, quer das áreas de acumulação de resíduos a vazadouro.
O projecto de integração paisagística, criando uma cortina vegetal, em torno do parque de estacionamento e áreas mais
próximas do edifício, uma harmonização cromática de toda a área envolvente e a modernização e harmonização das
vedações, contribui para a minimização dos impactes negativos, fundamentalmente ao nível visual da área do parque de
estacionamento, no entanto o impacte decorrente da concentração de contentores nas áreas de armazenamento
considera-se não minimizável.

EP5 - Museu Nacional de Arte Antiga
Natureza

Objectivo

Momento de Aplicação

Minimizadora

Diminuir os Impactes Negativos, indirectos Fases de Construção e Exploração
sobre o Bem Classificado.

Na fase de implementação deverão ser tomadas as devidas medidas para evitar impactes visuais, nomeadamente
proceder à vedação da obra e estaleiro, com os meios necessários a ocultar, ou pelo menos diminuir o impacte visual quer
dos trabalhos quer das áreas de estaleiro, quer das áreas de acumulação de resíduos a vazadouro.
O projecto de integração paisagística, criando uma cortina vegetal, em torno do parque de estacionamento e áreas mais
próximas do edifício, uma harmonização cromática de toda a área envolvente e a modernização e harmonização das
vedações, contribui para a minimização dos impactes negativos, fundamentalmente ao nível visual da área do parque de
estacionamento, no entanto o impacte decorrente da concentração de contentores nas áreas de armazenamento
considera-se não minimizável.
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EP10 – (Antigo) Convento de S. João de Deus
Natureza

Objectivo

Momento de Aplicação

Minimizadora

Diminuir os Impactes Negativos, indirectos Fases de Construção e Exploração
sobre o Bem.

Na fase de implementação deverão ser tomadas as devidas medidas para evitar impactes visuais, nomeadamente
proceder à vedação da obra e estaleiro, com os meios necessários a ocultar, ou pelo menos diminuir o impacte visual quer
dos trabalhos quer das áreas de estaleiro, quer das áreas de acumulação de resíduos a vazadouro.
O projecto de integração paisagística, criando uma cortina vegetal, em torno do parque de estacionamento e áreas mais
próximas do edifício, uma harmonização cromática de toda a área envolvente e a modernização e harmonização das
vedações, contribui para a minimização dos impactes negativos, fundamentalmente ao nível visual da área do parque de
estacionamento, no entanto o impacte decorrente da concentração de contentores nas áreas de armazenamento
considera-se não minimizável.

EP11 – Pavilhão - Casa da América Latina
Natureza

Objectivo

Momento de Aplicação

Minimizadora

Diminuir os Impactes Negativos, indirectos Fases de Construção e Exploração
sobre o Bem.

Na fase de implementação deverão ser tomadas as devidas medidas para evitar impactes visuais, nomeadamente
proceder à vedação da obra e estaleiro, com os meios necessários a ocultar, ou pelo menos diminuir o impacte visual quer
dos trabalhos quer das áreas de estaleiro, quer das áreas de acumulação de resíduos a vazadouro.
O projecto de integração paisagística, criando uma cortina vegetal, em torno do parque de estacionamento e áreas mais
próximas do edifício, uma harmonização cromática de toda a área envolvente e a modernização e harmonização das
vedações, contribui para a minimização dos impactes negativos, fundamentalmente ao nível visual da área do parque de
estacionamento, no entanto o impacte decorrente da concentração de contentores nas áreas de armazenamento
considera-se não minimizável.

EP15 - (Antigo) Armazém Frigorífico - Delegação aduaneira
Natureza

Objectivo

Momento de Aplicação

Minimizadora

Diminuir os Impactes Negativos, indirectos Fases de Construção e Exploração
sobre o Bem

Na fase de implementação deverão ser tomadas as devidas medidas para evitar impactes visuais, nomeadamente
proceder à vedação da obra e estaleiro, com os meios necessários a ocultar, ou pelo menos diminuir o impacte visual
quer dos trabalhos quer das áreas de estaleiro, quer das áreas de acumulação de resíduos a vazadouro.
Durante as fases de implementação do projecto deverá reduzir-se ao mínimo o trânsito de camiões e maquinaria
relacionada com a obra, nas imediações do edifício dirigindo o plano de circulação para Oeste, como previsto no plano
de circulação.
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O projecto de integração paisagística, criando uma cortina vegetal, em torno do parque de estacionamento e áreas mais
próximas do edifício, uma harmonização cromática de toda a área envolvente e a modernização e harmonização das
vedações, contribui para a minimização dos impactes negativos, fundamentalmente ao nível visual da área do parque de
estacionamento, no entanto o impacte decorrente da concentração de contentores nas áreas de armazenamento
considera-se não minimizável

EP17 - Edifício do Instituto Português de Conservação e Restauro - Palácio Pombal
Natureza

Objectivo

Momento de Aplicação

Minimizadora

Diminuir os Impactes Negativos, indirectos Fases de Construção e Exploração
sobre o Bem.

Na fase de implementação deverão ser tomadas as devidas medidas para evitar impactes visuais, nomeadamente
proceder à vedação da obra e estaleiro, com os meios necessários a ocultar, ou pelo menos diminuir o impacte visual quer
dos trabalhos quer das áreas de estaleiro, quer das áreas de acumulação de resíduos a vazadouro.
O projecto de integração paisagística, criando uma cortina vegetal, em torno do parque de estacionamento e áreas mais
próximas do edifício, uma harmonização cromática de toda a área envolvente e a modernização e harmonização das
vedações, contribui para a minimização dos impactes negativos, fundamentalmente ao nível visual da área do parque de
estacionamento, no entanto o impacte decorrente da concentração de contentores nas áreas de armazenamento
considera-se não minimizável.

Guindastes Mague.
Tendo em conta que se reconhece valor patrimonial no âmbito do património Arqueológico Industrial aos guindastes ainda
existentes, preconiza-se a preservação pelo menos de um dos exemplares existentes, em espaço que não impeça a
implementação do projecto e o funcionamento do Parque de Contentores, em memória de uma importante campanha de
obras e de apetrechamento do Porto, intimamente relacionada quer com a sua História, uma vez que corresponde ao
centenário do início das obras de construção, quer com a própria infraestrutura em estudo, uma vez que corresponde à
adaptação do espaço da Doca de Alcântara – Rocha do Conde de Óbidos à recepção e movimentação de carga
contentorizada.

EP22 – Ponte 25 de Abril
Natureza

Objectivo

Momento de Aplicação

Minimizadora

Diminuir os Impactes Negativos, indirectos Fases de Construção e Exploração
sobre o Bem.

Na fase de implementação deverão ser tomadas as devidas medidas para evitar impactes visuais, nomeadamente
proceder à vedação da obra e estaleiro, com os meios necessários a ocultar, ou pelo menos diminuir o impacte visual
quer dos trabalhos quer das áreas de estaleiro, quer das áreas de acumulação de resíduos a vazadouro.
O projecto de integração paisagística, criando uma cortina vegetal, em torno do parque de estacionamento e áreas mais
próximas do edifício, uma harmonização cromática de toda a área envolvente e a modernização e harmonização das
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vedações, contribui para a minimização dos impactes negativos, fundamentalmente ao nível visual da área do parque de
estacionamento, no entanto o impacte decorrente da concentração de contentores nas áreas de armazenamento
considera-se não minimizável.
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ANEXO - FICHA DE ELEMENTO PATRIMONIAL
PATRIMÓNIO EDIFICADO
ELEMENTOS DESCRITIVOS
Referência
Localização

Designação

EP1

Largo de Alcântara-mar.

Gare Marítima de Alcântara.
Coordenadas

38°41'57.64"N, 9°10'27.24"W

Localização face ao projecto
Área de Afectação Directa
Bibliografia
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-viasde-classificacao/geral/view/330115
Proprietário
Estado Português
Época de Construção
Contemporânea
Tipologia
Categoria
Património Arquitectónico
Classificação
Arquitectura Civil Privada
Monumento Nacional
Arquitectura Civil Pública
X
Imóvel/Monumento de Interesse Público
X
Arquitectura Religiosa
Imóvel de Interesse Municipal
Valor Arquitectónico
Arquitectura Militar
Arquitectura Erudita
De qualidade
X
Arquitectura Popular
De acompanhamento
Arquitectura Urbana
Dissonante
Arquitectura Rural
Sem interesse
Legislação: Portaria n.º 740-FC/2012, DR, 2.ª série, n.º 252 (suplemento), de 31-12-2012

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Geral
Bom
Adições
Alterações
Modo Associativo

Estrutura

Cobertura

Bom
Ligeiras
Isolado

Bom

X

Profundas
Agrupado Contínuo

Interior
Bom
Isento
Agrupado descontínuo

VALOR PATRIMONIAL
Valor criativo
Valor Sócio-Religioso
Valor Histórico
Valor Científico
Valor Estético

X
X
X
X

Valor
Valor de Integração
Valor Estilístico
Valor de Pertença
Valor Patrimonial

X
X
X
Elevado

DESCRIÇÃO
A Gare Marítima de Alcântara foi projectada e construída no âmbito de modernização dos equipamentos portuários da capital. A Gare revela
a concepção de um edifício amplo, estruturado em betão armado e desenvolvendo os espaços principais ao nível do piso superior, tendo
em linha de conta que os espaços do piso térreo ficariam destinados às actividades do cais. A gare apresenta um amplo vestíbulo e uma
nave alongada de linhas curvas. No vestíbulo estão patentes pinturas murais da autoria de José de Almada Negreiros, subdivididas em
dois trípticos e duas figuras avulsas, uma delas alusiva ao milagre de D. Fuas Roupinho. Um extenso terraço percorre toda a fachada,
prolongando-se em ambos os lados para além do edifício. Sandra Vaz Costa, 2001
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-declassificacao/geral/view/330115
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Gare Marítima de Alcântara e Zona Especial de Protecção da Gare Marítima de Alcântara e Gare Marítima da Rocha do
Conde de Óbidos, fonte Atlas do Património Classificado e em Vias de Classificação, Direcção Geral do Património
Cultural
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ELEMENTOS DESCRITIVOS
Designação

Edifício Pedro Álvares Cabral, antigos armazéns frigoríficos do bacalhau e atual
Museu do Oriente.
Localização
38°42'10.15"N, 9°10'13.21"W
Coordenadas
Avenida de Brasília, Museu do Oriente
Localização face ao projecto
Área de Afectação Directa
Bibliografia
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-emvias-de-classificacao/geral/view/12569400
Proprietário
Estado Português
Época de Construção
Contemporânea
Tipologia
Categoria
Património Arquitectónico
Classificação
Arquitectura Civil Privada
Monumento Nacional
Arquitectura Civil Pública
X
Imóvel/Monumento de Interesse Público
X
Arquitectura Religiosa
Imóvel de Interesse Municipal
Valor Arquitectónico
Arquitectura Militar
Arquitectura Erudita
De qualidade
X
Arquitectura Popular
De acompanhamento
Arquitectura Urbana
Dissonante
Arquitectura Rural
Sem interesse
Legislação: Portaria n.º 401/2010, DR, 2.ª série, n.º 114, de 15-06-2010
Referência

EP2

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Geral
Bom
Adições
Alterações
Modo Associativo

Estrutura

Cobertura

Bom
Ligeiras
Isolado

Bom
Profundas
Agrupado Contínuo

Interior
Bom
Isento
Agrupado descontínuo

X

VALOR PATRIMONIAL
Valor criativo
Valor Sócio-Religioso
Valor Histórico
Valor Científico
Valor Estético

X
X
X
X

Valor
Valor de Integração
Valor Estilístico
Valor de Pertença
Valor Patrimonial

X
X
X
Elevado

DESCRIÇÃO
O antigo edifício dos Armazéns Frigoríficos e da Comissão Reguladora do Comércio do Bacalhau do Porto de Lisboa, de traça modernista,
foi desenhado pelo arquitecto João Simões a partir de 1939. Integrava-se no espírito racionalista e funcionalista que representava uma das
grandes tendências da época, e que, no âmbito da acção da Administração do Porto de Lisboa e da frente ribeirinha, levaria igualmente à
construção das Gares Marítimas de Alcântara e da Rocha do Conde de Óbidos, além de diversas outras dependências portuárias.
O edifício foi construído de raiz para armazenar e conservar bacalhau seco e frutas frescas, possuindo uma estrutura de lajes e vigas de
betão armado concebida para suportar o peso destes produtos. Estava dividido em 50 câmaras frigoríficas diferenciadas e diversas zonas
de tratamento dos alimentos, para além de armazéns, casa das máquinas, e até ginásio para os trabalhadores. Nas paredes exteriores
conservam-se painéis com baixos-relevos do mestre Barata Feyo. Funcionou como armazém de bacalhau até1992, quando foi encerrado.
A sua requalificação, pelos arquitectos José Luís Carrilho da Graça e Rui Francisco (com enquadramento paisagístico de Gonçalo Ribeiro
Telles) teve como objectivo receber o Museu do Oriente. O actual museu dispõe de seis pisos e cave, com dois andares de área expositiva,
reservas, auditório e restaurante panorâmico. Acolhe o acervo de arte da Fundação do Oriente e a colecção particular do sinólogo francês
Jacques Pimpaneau, composta por milhares de peças de arte popular de diferentes países asiáticos.
Sílvia Leite / DIDA - IGESPAR, I.P. /2009
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-declassificacao/geral/view/12569400
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Edifício Pedro Álvares Cabral e Zona Especial de Protecção da Gare Marítima de Alcântara e Gare Marítima da Rocha do
Conde de Óbidos, fonte Atlas do Património Classificado e em Vias de Classificação, Direcção Geral do Património
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ELEMENTOS DESCRITIVOS
Designação
Gare Marítima da Rocha do Conde de Óbidos.
38°42'5.12"N, 9° 9'44.01"W
Coordenadas
Avenida Brasília, Rua General Gomes
Araújo, Cais da Rocha
Localização face ao projecto
Área de Afectação Directa
Bibliografia
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-viasde-classificacao/geral/view/330140
Proprietário
Estado Português
Época de Construção
Contemporânea
Tipologia
Categoria
Património Arquitectónico
Classificação
Arquitectura Civil Privada
Monumento Nacional
Arquitectura Civil Pública
X
Imóvel/Monumento de Interesse Público
X
Arquitectura Religiosa
Imóvel de Interesse Municipal
Valor Arquitectónico
Arquitectura Militar
Arquitectura Erudita
De qualidade
X
Arquitectura Popular
De acompanhamento
Arquitectura Urbana
Dissonante
Arquitectura Rural
Sem interesse
Legislação: Portaria n.º 740-FC/2012, DR, 2.ª série, n.º 252 (suplemento), de 31-12-2012
Referência
Localização

EP3

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Geral
Bom
Adições
Alterações
Modo Associativo

Estrutura

Cobertura

Bom
Ligeiras
Isolado

Bom

X

Profundas
Agrupado Contínuo

Interior
Bom
Isento
Agrupado descontínuo

VALOR PATRIMONIAL
Valor criativo
Valor Sócio-Religioso
Valor Histórico
Valor Científico
Valor Estético

X
X
X
X

Valor
Valor de Integração
Valor Estilístico
Valor de Pertença
Valor Patrimonial

X
X
X
Elevado

DESCRIÇÃO
Projectada a partir de 1934 e construída entre 1945 e 1948, a Gare Marítima da Rocha do Conde de Óbidos insere (sic) no programa de
modernização dos serviços do Porto de Lisboa. Concebida numa estrutura de betão armado apresenta um primeiro andar reservado aos
passageiros e o piso térreo destinado aos serviços do cais. Composta por dois corpos, a Gare apresenta um vestíbulo principal e uma
ampla nave. O terraço-varanda prolonga-se na direcção nascente para além das linhas do edifício. Como acontecera com a Gare Marítima
de Alcântara, também aqui Pardal Monteiro chamou José de Almada Negreiros para animar com pinturas murais as paredes do do grande
vestíbulo. Modernamente desenhada, esta Gare apresenta fachadas rasgadas por envidraçados pontuados com pequeno óculos. Aqui as
linhas curvas conjugam-se em harmonia com os valores ortogonais de estruturas numa volumetria proporcionada e com sentido de escala.
Sandra Vaz Costa, 2001.
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-declassificacao/geral/view/330140
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Gare Marítima da Rocha do Conde de e Zona Especial de Protecção da Gare Marítima de Alcântara e Gare Marítima da
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ELEMENTOS DESCRITIVOS
Designação
Palácio do Conde de Óbidos, atualmente sede nacional da Cruz Vermelha Portugal.
38°42'14.66"N, 9° 9'48.74"W
Coordenadas
Jardim 9 de Abril, 1/3 e Escadaria José
António Marques
Localização face ao projecto
Área de Afectação Indirecta
Bibliografia
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-viasde-classificacao/geral/view/74272
Proprietário
Cruz Vermelha Portuguesa
Época de Construção
Moderna/Contemporânea
Tipologia
Categoria
Património Arquitectónico
Classificação
Arquitectura Civil Privada
X
Monumento Nacional
Arquitectura Civil Pública
Imóvel/Monumento de Interesse Público
X
Arquitectura Religiosa
Imóvel de Interesse Municipal
Valor Arquitectónico
Arquitectura Militar
Arquitectura Erudita
X
De qualidade
X
Arquitectura Popular
De acompanhamento
Arquitectura Urbana
X
Dissonante
Arquitectura Rural
Sem interesse
Legislação: Decreto n.º 45/93, DR, I Série-B, n.º 280, de 30-11-1993
Referência
Localização

EP4

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Geral
Bom
Adições
Alterações
Modo Associativo

Estrutura

Cobertura

Bom
Ligeiras
Isolado

Bom
Profundas
Agrupado Contínuo

Interior
Bom
Isento
Agrupado descontínuo

X

VALOR PATRIMONIAL
Valor criativo
Valor Sócio-Religioso
Valor Histórico
Valor Científico
Valor Estético

X
X
X
X

Valor
Valor de Integração
Valor Estilístico
Valor de Pertença
Valor Patrimonial

X
X
X
Elevado

DESCRIÇÃO
Actualmente sede nacional da Cruz Vermelha Portuguesa, o palácio é um imóvel da segunda metade do séc. XVII que vem sofrendo
profundas intervenções de restauro e conservação desde o terramoto de 1755. Predomina uma concepção de interior romântico, bem
visível nos revestimentos azulejares, nos tectos pintados e apainelados e nos revestimentos das paredes. Da construção seiscentista
subsiste, pouco alterada, a fachada nobre, a N, onde se destaca o portal coroado pelaa armas da família Óbidos-Sabugal, sustentadas por
anjos tenentes. Conservam-se os painéis de azulejos azuis e brancos da primeira metade do século XX formando rodapé ao longo da
fachada e no interior, onde ainda se destacam alguns tectos pintados da mesma época, e silhares de azulejos seiscentistas. Importa
salientar a importância da sua inserção urbana num conjunto de reconhecida importância cultural e paisagista. SML
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-declassificacao/geral/view/74272
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Palácio do Conde de Óbidos e Zona Especial de Protecção do Museu Nacional de Arte Antiga, Igreja de São Vicente de Paula, Edifício do Extinto
Convento das Trinas do Mocambo e Chafariz da Esperança, fonte Atlas do Património Classificado e em Vias de Classificação, Direcçãogeral do
Património Cultural.

Zona Especial de Protecção do Museu Nacional de Arte Antiga, Igreja de São Vicente de Paula, Edifício do Extinto Convento das Trinas do
Mocambo e Chafariz da Esperança, fonte Atlas do Património Classificado e em Vias de Classificação, Direcçãogeral do Património Cultural.
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ELEMENTOS DESCRITIVOS
Designação
Museu Nacional de Arte Antiga
38°42'16.27", 9° 9'42.98"W
Coordenadas
Rua das Janelas Verdes, 9
Localização face ao projecto
Área de Afectação Indirecta
Bibliografia
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-viasde-classificacao/geral/view/73649
Proprietário
Estado Português
Época de Construção
Moderna/Contemporânea
Tipologia
Categoria
Património Arquitectónico
Classificação
Arquitectura Civil Privada
Monumento Nacional
Arquitectura Civil Pública
X
Imóvel/Monumento de Interesse Público
X
Arquitectura Religiosa
Imóvel de Interesse Municipal
Valor Arquitectónico
Arquitectura Militar
Arquitectura Erudita
X
De qualidade
X
Arquitectura Popular
De acompanhamento
Arquitectura Urbana
X
Dissonante
Arquitectura Rural
Sem interesse
Legislação: Decreto n.º 516/71, DG, I Série, n.º 274, de 22-11-1971
Referência
Localização

EP5

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Geral
Bom
Adições
Alterações
Modo Associativo

Estrutura

Cobertura

Bom
Ligeiras
Isolado

Bom
Profundas
Agrupado Contínuo

Interior
Bom

X

Isento
Agrupado descontínuo

VALOR PATRIMONIAL
Valor criativo
Valor Sócio-Religioso
Valor Histórico
Valor Científico
Valor Estético

X
X
X
X

Valor
Valor de Integração
Valor Estilístico
Valor de Pertença
Valor Patrimonial

X
X
X
Elevado

DESCRIÇÃO
Localizado na Rua das Janelas Verdes, junto ao rio Tejo, em Lisboa, o edifício do Museu Nacional de Arte Antiga resulta da junção de três
corpos distintos. O corpo principal, virado a oeste, de planta retangular, corresponde ao edifício erigido nas primeiras décadas do século
XX, conhecido como Anexo. Dividido em três registos, apresenta imponente fachada neo-barroca antecedida por escadaria, que integra a
entrada principal do museu, onde se destaca o portal de frontão de volutas com duas esculturas de vulto, representando a Pintura e a
Escultura, que enquadram uma cartela com a inscrição "MVSEV NACIONAL DE ARTE ANTIGA". As restantes fachadas são marcadas
pela abertura de janelas retangulares no piso térreo, encimadas por segmentos de três janelos, aos quais se sobrepõe um friso de pedra
antecedendo o registo superior, com panos cegos divididos por pilastras com cachorros. O topo do edifício, coroado por pináculos,
apresenta três mansardas cegas, sobressaindo ao centro a grande claraboia.
O canto norte do edifício principal integra a antiga igreja do Convento de Santo Alberto, conhecida por Capela das Albertas. De planta
retangular, com fachada principal virada à R. das Janelas Verdes, apresenta portal principal de gosto maneirista, com inscrição "ESTE
CONVENTO DE S ALBERTO HE DAS FREIRAS DESCALÇAS DE N. S. DO CARMO" esculpida no friso da porta e frontão de volutas
centrado pelo escudo da Ordem das Irmãs Descalças de Nossa Senhora do Monte do Carmo.
À esquerda deste ergue-se o terceiro corpo do museu, correspondente ao Palácio Alvor, com longa fachada simétrica dividida em três
tramos, definidos pela disposição de pilastras, e dois registos marcados pela abertura de janelas retangulares em ambos os pisos. No andar
térreo, as fenestrações apresentam reixa de ferro, e no superior, são precedidas por guarda de ferro formando varandim. O último tramo
exibe ainda um conjunto de janelos no piso térreo. No tramo principal abrem-se dois portais que permitem, também, a entrada no museu,
ambos de moldura retangular ladeada por pilastras e encimada por friso com enrolamentos vegetalistas, sobre os quais se ergue o escudo
dos Carvalho ladeado por putti e uma janela de sacada com guarda de ferro e coroamento concheado, ladeada por frontão de volutas
interrompido.
O interior do museu, dividido em três pisos, integra espaços expositivos dedicados aos Desenhos e Gravuras, Mobiliário, Artes Decorativas,
Pintura Europeia, Cerâmica, Ourivesaria, Joalharia, Pintura e Escultura Portuguesa, para além das áreas de exposição temporária.
O Museu Nacional de Arte Antiga foi criado em 1884, sendo então designado como Museu Real de Belas-Artes e Arqueologia. Sedeado
no Palácio Alvor, construído em finais do século XVII pelos Condes de Alvor num terreno anexo ao Convento de Santo Alberto das

Página 17 de 79

Carmelitas Descalças, o museu rapidamente cresceu, graças aos legados Valmor e Carvalhido e às aquisições do Estado. Em 1891 é
adquirido o edifício anexo do Convento das Albertas, permitindo a expansão da coleção.
Em 1910, depois da implantação da República, José de Figueiredo foi nomeado diretor do museu e em Maio do ano seguinte a coleção
dividia-se, originando os atuais museus de Arte Antiga e de Arte Contemporânea. Este último ocupou o antigo Convento de São Francisco,
ao Chiado, enquanto a coleção de arte antiga permaneceu no Palácio Alvor.
Em 1915 iniciou-se o projeto do Anexo, com estudos de Adães Bermudes, de 1918, e de José Luís Monteiro, de 1920, nenhum dos dois
concretizado. Em 1930 o Estado escolheu o arquiteto Guilherme Rebelo de Andrade para desenhar o projeto definitivo, integrando algumas
soluções apresentadas por Bermudes e mantendo a Capela das Albertas. A obra terminava em 1939 e o novo espaço era inaugurado em
1940 com a exposição dos Primitivos Portugueses. Catarina Oliveira, DGPC, 2017
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-declassificacao/geral/view/73649
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Museu Nacional de Arte Antiga e Zona Especial de Protecção do Museu Nacional de Arte Antiga, Igreja de São Vicente de
Paula, Edifício do Extinto Convento das Trinas do Mocambo e Chafariz da Esperança, fonte Atlas do Património
Classificado e em Vias de Classificação, Direcçãogeral do Património Cultural.
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Zona Especial de Protecção do Museu Nacional de Arte Antiga, Igreja de São Vicente de Paula, Edifício do Extinto
Convento das Trinas do Mocambo e Chafariz da Esperança, fonte Atlas do Património Classificado e em Vias de
Classificação, Direcçãogeral do Património Cultural.
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ELEMENTOS DESCRITIVOS
Designação
Chafariz das Janelas Verdes
38°42'19.34"N, 9° 9'41.35"W
Coordenadas
Largo Dr. José de Figueiredo
Localização face ao projecto
Área de Afectação Indirecta
Bibliografia
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-viasde-classificacao/geral/view/74271
Proprietário
Cidade de Lisboa
Época de Construção
Moderna
Tipologia
Categoria
Património Arquitectónico
Classificação
Arquitectura Civil Privada
Monumento Nacional
Arquitectura Civil Pública
Imóvel/Monumento de Interesse Público
X
Arquitectura Religiosa
Imóvel de Interesse Municipal
Valor Arquitectónico
Arquitectura Militar
Arquitectura Erudita
De qualidade
X
Arquitectura Popular
De acompanhamento
Arquitectura Urbana
Dissonante
Arquitectura Rural
Sem interesse
Legislação: Decreto n.º 45/93, DR, I Série-B, n.º 280, de 30-11-1993
Referência
Localização

EP6

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Geral
Bom
Adições
Alterações
Modo Associativo

Estrutura

Cobertura

Interior

Bom
Ligeiras
Isolado

X

Profundas
Agrupado Contínuo

Isento
Agrupado descontínuo

VALOR PATRIMONIAL
Valor criativo
Valor Sócio-Religioso
Valor Histórico
Valor Científico
Valor Estético

X
X
X
X

Valor
Valor de Integração
Valor Estilístico
Valor de Pertença
Valor Patrimonial

X
X
X
Elevado

DESCRIÇÃO
Peça arquitectónica barroca, de autoria do arquitecto Reinaldo Manuel dos Santos e do escultor António Machado, datada de 1755. É um
chafariz em mármore branco e rosa, com escadaria e bacia de planta circular, sendo esta última encimada por uma urna em forma de
jarrão, com quatro faces em lóbulos salientes ornados com carrancas, e pescoço alongado servindo de peanha a um grupo escultórico
representando Vénus e Adónis com um golfinho. Fazia parte dos 18 chafarizes que, em 1823, recebiam água do Aqueduto das Águas
Livres. SML
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-declassificacao/geral/view/74271
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Chafariz das Janelas Verdes e Zona Especial de Protecção do Museu Nacional de Arte Antiga, Igreja de São Vicente de
Paula, Edifício do Extinto Convento das Trinas do Mocambo e Chafariz da Esperança, fonte Atlas do Património
Classificado e em Vias de Classificação, Direcçãogeral do Património Cultural.

Zona Especial de Protecção do Museu Nacional de Arte Antiga, Igreja de São Vicente de Paula, Edifício do Extinto
Convento das Trinas do Mocambo e Chafariz da Esperança, fonte Atlas do Património Classificado e em Vias de
Classificação, Direcçãogeral do Património Cultural.
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ELEMENTOS DESCRITIVOS
Designação
Edifício situado na Rua das Janelas Verdes, nº 70 a 78
38°42'19.91"N, 9° 9'37.87"W
Coordenadas
Rua das Janelas Verdes, nº 70 a 78
Localização face ao projecto
Área de Afectação Indirecta
Bibliografia
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-viasde-classificacao/geral/view/73650
Proprietário
Época de Construção
Contemporânea
Tipologia
Categoria
Património Arquitectónico
Classificação
Arquitectura Civil Privada
Monumento Nacional
Arquitectura Civil Pública
X
Imóvel/Monumento de Interesse Público
X
Arquitectura Religiosa
Imóvel de Interesse Municipal
Valor Arquitectónico
Arquitectura Militar
Arquitectura Erudita
X
De qualidade
X
Arquitectura Popular
De acompanhamento
Arquitectura Urbana
X
Dissonante
Arquitectura Rural
Sem interesse
Legislação: Decreto n.º 8/83, DR, I Série, n.º 19, de 24-01-1983
Referência
Localização

EP7

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Geral
Bom
Adições
Alterações
Modo Associativo

Estrutura

Cobertura

Bom
Ligeiras
Isolado

Bom
Profundas
Agrupado Contínuo

Interior
Bom

X

Isento
Agrupado descontínuo

VALOR PATRIMONIAL
Valor criativo
Valor Sócio-Religioso
Valor Histórico
Valor Científico
Valor Estético

X
X
X
X

Valor
Valor de Integração
Valor Estilístico
Valor de Pertença
Valor Patrimonial

X
X
X
Elevado

DESCRIÇÃO
Construído em 1905 pelo arquitecto Artur José Nobre, sendo proprietário Miguel José Sequeira, este prédio de quatro pisos é um dos
edifícios mais característicos da Rua das Janelas Verdes em Lisboa e um exemplo da qualidade arquitectónica de algumas zonas
residenciais mais nobres da capital na viragem para o século XX. Seguindo um esquema tripartido dos registos na fachada principal, com
o corpo central mais avançado que os laterais e denotando maior preocupação com o acabamento das janelas e varandas, todo este alçado
é enriquecido por séries de azulejos arte-nova, relevados, e que definem formas geométricas e elementos vegetais. PAF
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-declassificacao/geral/view/73650
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Edifício Situado na Rua das Janelas Verdes, 70 a 78 e Zona Especial de Protecção do Museu Nacional de Arte Antiga,
Igreja de São Vicente de Paula, Edifício do Extinto Convento das Trinas do Mocambo e Chafariz da Esperança, fonte Atlas
do Património Classificado e em Vias de Classificação, Direcçãogeral do Património Cultural.

Zona Especial de Protecção do Museu Nacional de Arte Antiga, Igreja de São Vicente de Paula, Edifício do Extinto
Convento das Trinas do Mocambo e Chafariz da Esperança, fonte Atlas do Património Classificado e em Vias de
Classificação, Direcçãogeral do Património Cultural.
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ELEMENTOS DESCRITIVOS
Designação
Igreja de São Francisco de Paula
38°42'16.40"N, 9° 9'53.86"W
Coordenadas
Rua Presidente Arriaga, 86
Localização face ao projecto
Área de Afectação Indirecta
Bibliografia
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-viasde-classificacao/geral/view/74981
Proprietário
Cáritas Diocesana, Diocese de Lisboa
Época de Construção
Moderno
Tipologia
Categoria
Património Arquitectónico
Classificação
Arquitectura Civil Privada
Monumento Nacional
Arquitectura Civil Pública
Imóvel/Monumento de Interesse Público
X
Arquitectura Religiosa
X
Imóvel de Interesse Municipal
Valor Arquitectónico
Arquitectura Militar
Arquitectura Erudita
X
De qualidade
X
Arquitectura Popular
De acompanhamento
Arquitectura Urbana
X
Dissonante
Arquitectura Rural
Sem interesse
Legislação: Decreto n.º 28 536, DG, I Série, n.º 66, de 22-03-1938
Referência
Localização

EP8

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Geral
Bom
Adições
Alterações
Modo Associativo

Estrutura

Cobertura

Bom
Ligeiras
Isolado

Bom
Profundas
Agrupado Contínuo

Interior
Bom

X

Isento
Agrupado descontínuo

VALOR PATRIMONIAL
Valor criativo
Valor Sócio-Religioso
Valor Histórico
Valor Científico
Valor Estético

X
X
X
X
X

Valor
Valor de Integração
Valor Estilístico
Valor de Pertença
Valor Patrimonial

X
X
X
Elevado

DESCRIÇÃO
A igreja foi fundada em 1719 e construída na sua feição actual em 1753, data na qual se criou um convento e hospício, por Inácio de Oliveira
Bernardes. A zona conventual foi desvirtuada a partir de 1833, data na qual os religiosos se retiraram. A igreja setecentista, de fachada
rematada por duas fortes torres sineiras, guarda o túmulo da rainha D. Mariana Vitória, mulher de D. José, esculpido por Machado de Castro
e classificado como Monumento Nacional. O interior do templo é ricamente decorado, com tectos pintados, mármores, talha dourada, e
algumas telas de mestres como Vieira Lusitano. SML
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-declassificacao/geral/view/74981
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Igreja de São Francisco de Paula e Zona Especial de Protecção do Museu Nacional de Arte Antiga, Igreja de São Vicente
de Paula, Edifício do Extinto Convento das Trinas do Mocambo e Chafariz da Esperança, fonte Atlas do Património
Classificado e em Vias de Classificação, Direcçãogeral do Património Cultural.

Zona Especial de Protecção do Museu Nacional de Arte Antiga, Igreja de São Vicente de Paula, Edifício do Extinto
Convento das Trinas do Mocambo e Chafariz da Esperança, fonte Atlas do Património Classificado e em Vias de
Classificação, Direcçãogeral do Património Cultural.
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ELEMENTOS DESCRITIVOS
Designação
EP9
Carris - Estação de Santo Amaro (Antigo) Palácio dos Condes da Ponte
Referência
Localização
Coordenadas
Rua Primeiro de Maio, 101
38°42'4.89"N, 9°10'50.74"W
Localização face ao projecto
Área de Afectação Indirecta
Bibliografia
Proprietário
Carris
Época de Construção
Moderna/Contemporânea
Tipologia
Categoria
Património Arquitectónico
Classificação
Arquitectura Civil Privada
X
Monumento Nacional
Arquitectura Civil Pública
X
Imóvel/Monumento de Interesse Público
Arquitectura Religiosa
Imóvel de Interesse Municipal
Valor Arquitectónico
Arquitectura Militar
Arquitectura Erudita
X
De qualidade
X
Arquitectura Popular
De acompanhamento
Arquitectura Urbana
X
Dissonante
Arquitectura Rural
Sem interesse
Legislação: Plano Director Municipal de Lisboa, Incluído na Zona Especial de Proteção conjunta da Capela de Santo Amaro Palácio
Burnay Salão Pompeia e Casa Nobre de Lázaro Leitão Aranha e na Zona Especial de Proteção do Palácio Sabugosa

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Geral
Bom
Adições
Alterações
Modo Associativo

Estrutura

Cobertura

Bom
Ligeiras
Isolado

Bom
Profundas
Agrupado Contínuo

Interior
Bom

X

Isento
Agrupado descontínuo

X

VALOR PATRIMONIAL
Valor criativo
Valor Sócio-Religioso
Valor Histórico
Valor Científico
Valor Estético

X
X
X
X

Valor
Valor de Integração
Valor Estilístico
Valor de Pertença
Valor Patrimonial

X
X
X
Médio-Elevado

DESCRIÇÃO
O antigo Palácio dos Condes da Ponte, encontra-se actualmente na posse da Carris ali funcionado o seu museu. Acoplado ao conjunto
edificado do antigo palácio encontra-se a gare de recolha de carros electricos que constitui um exemplo particularmente interessante da
designada arquitectura do Ferro dos finais do século XIX, inícios do século XX. O espaço, necessariamente amplo para as funções a que
se destina, é constituído por um conjunto de cinco pavilhões com cobertura metálica, com telhado de duas águas, suportado por pilares de
ferro e paredes de alvenaria. A entrada e saída do edifício é efectuada por carris de ferro que permitem a manobra dos carros electricos.
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ELEMENTOS DESCRITIVOS
Designação
EP10
(Antigo) Convento de S. João de Deus
Rua Presidente Arriaga, 9-17; Trav. da Cruz Coordenadas
38°42'15.33"N, 9° 9'51.62"W
da Rocha, 1ª
Localização face ao projecto
Área de Afectação Indirecta
Bibliografia
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5079
Proprietário
Guarda Nacional Republicana, Divisão de Trânsito
Época de Construção
Moderna/Contemporânea
Tipologia
Categoria
Património Arquitectónico
Classificação
Arquitectura Civil Privada
X
Monumento Nacional
Arquitectura Civil Pública
X
Imóvel/Monumento de Interesse Público
Arquitectura Religiosa
X
Imóvel de Interesse Municipal
Valor Arquitectónico
Arquitectura Militar
Arquitectura Erudita
X
De qualidade
X
Arquitectura Popular
De acompanhamento
Arquitectura Urbana
X
Dissonante
Arquitectura Rural
Sem interesse
Legislação: Plano Director Municipal de Lisboa, incluído na Zona Especial de Proteção conjunta do Museu Nacional de Arte Antiga ,
da Igreja de São Francisco de Paula, do Convento das Trinas do Mocambo e do Chafariz da Esperança.
Referência
Localização

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Geral
Bom
Adições
Alterações
Modo Associativo

Estrutura

Cobertura

Bom
Ligeiras
Isolado

Bom
Profundas
Agrupado Contínuo

Interior
Bom

X
X

Isento
Agrupado descontínuo

VALOR PATRIMONIAL
Valor criativo
Valor Sócio-Religioso
Valor Histórico
Valor Científico
Valor Estético

X
X
X
X
X

Valor
Valor de Integração
Valor Estilístico
Valor de Pertença
Valor Patrimonial

X
X
X
Médio-Elevado

DESCRIÇÃO
Planta longitudinal composta em U, volumes articulados, coberturas em telhados diferenciados a 2 águas. O corpo da antiga igreja organizase dentro de um rectângulo, tendo como resultante uma volumetria de paralelepípedo rectângulo, com cobertura a 2 águas. Anexas ao
flanco O. da antiga igreja, encontram-se as antigas dependências conventuais e hospitalares, organizadas em torno da primitiva quadra,
em 3 alas N., E. e O., de planta rectangular cobertas por telhados a 2 águas articuladas nos ângulos. A fachada principal da antiga igreja,
a N., organiza-se em 3 níveis, os quais são verticalmente delimitados por pilastras lisas, de cantaria, coroadas por esferas, sendo o conjunto
rematado por empena triangular. Na parte central abrem-se, ao nível do piso térreo, o portal, de emolduramento calcário de verga recta, no
2º piso, 3 janelas rectangulares, de emolduramento simples e, no último piso, um janelão ladeado por 2 janelas rectangulares. A massa
das antigas dependências conventuais, cuja fachada N. se apresenta organizada em 2 níveis - compartimentada em 5 panos de muro por
pilastras -, é animada pelo soco com placagem de cantaria e rasgamento de janelas rectangulares de peito. Nesta fachada, destaca-se um
corpo, revestido a cantaria e rematado por frontão triangular que se eleva acima do beirado, no qual se reconhecem 2 janelas articuladas
entre si, sendo a superior de sacada e ostentando grade de ferro forjado. Nos topos virados a S. das alas conventuais, organizados em 3
níveis, destacam-se as galilés de acesso ao piso térreo, definidas por um arco em asa de cesto ladeado por 2 janelas rectangulares
separadas do vão central por pilares de secção quadrada, cuja cobertura é aproveitada em terraço com guarda de ferro forjado e balaústres
de calcário. No topo S. da ala E., ao nível do 2º piso, observa-se um revestimento azulejar em painéis historiados azuis e brancos, com
legendas em castelhano. No átrio e restantes zonas de circulação (escadarias e corredores) observam-se silhares de azulejos de
composição figurativa, azuis e brancos, tendo por temática dominante a vida de São João de Deus. No terraço, virado a S. 3 painéis de
composição figurativa, monocromia: azul de cobalto em fundo branco, representando "A Virtude calcando a Riqueza", " A Virtude entre a
Dissipação e a Avareza", "Alegoria do Silêncio", painéis realizados a partir de gravuras de Otto Van Veen, que ilustram a obra Theatro
Moral de la Vida Humana y de toda la Philosophia de los Antigos y Modernos...", edições de Bruxelas, 1668, Antuérpia 1682 e 1733
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5079
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ELEMENTOS DESCRITIVOS
Designação
EP11
Pavilhão, Casa da América Latina
Referência
Localização
Coordenadas
Av. 24 de Julho, 118B-118D
38°42'13.38"N, 9° 9'48.27"W
Localização face ao projecto
Área de Afectação Indirecta
Bibliografia
Proprietário
Época de Construção
Contemporânea
Tipologia
Categoria
Património Arquitectónico
Classificação
Arquitectura Civil Privada
Monumento Nacional
Arquitectura Civil Pública
X
Imóvel/Monumento de Interesse Público
Arquitectura Religiosa
Imóvel de Interesse Municipal
Valor Arquitectónico
Arquitectura Militar
Arquitectura Erudita
De qualidade
Arquitectura Popular
De acompanhamento
Arquitectura Urbana
X
Dissonante
Arquitectura Rural
Sem interesse
Legislação: Plano Director Municipal de Lisboa

X

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Geral
Bom
Adições
Alterações
Modo Associativo

Estrutura

Cobertura

Bom
Ligeiras
Isolado

Bom
X

Profundas
Agrupado Contínuo

Interior
Bom

X

Isento
Agrupado descontínuo

VALOR PATRIMONIAL
Valor criativo
Valor Sócio-Religioso
Valor Histórico
Valor Científico
Valor Estético

X
X
X
X

Valor
Valor de Integração
Valor Estilístico
Valor de Pertença
Valor Patrimonial

X
X
X
Médio-Elevado

DESCRIÇÃO
Antigo pavilhão, ocupado actualmente pela Casa da América Latina. Trat-se de um edifício térreo localizado na Av. 24 de Julho
imediatamente a Oeste da escadaria de acesso à Rua das Janelas Verdes, numa localização privilegiada fronteira ao Tejo, na Rocha do
Conde de Óbidos.
De Planta quadrangular é constituído por dois corpos de planta rectangular, construídos no sentido S/N, ligados por um outro corpo,
igualmente de planta rectangular, fronteiro ao Tejo. Os telhados, de duas águas apresentam cobertura de telha cerâmica.
As fachadas, principal e lateral, encontram-se profusamente rasgadas por vãos com lintel em arco de volta perfeita, sendo o acesso feito
pelos dois corpos laterais. Os vãos de portas e janelas apresentam interessantes trabalhos de ferragem de estilo arte nova, apresentando
elementos de cantaria entrecortada por tijolo (baldosas) nos lintéis, soleiras e peitoris.
Os mesmos elementos decorativos estão presentes nas frontarias triangulares dos corpos laterais
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ELEMENTOS DESCRITIVOS
Designação
EP12
(Antiga) Fábrica Nacional de Moagens
Av. 24 de Julho, 152-156; Rua Tenente Coordenadas
38°42'14.12"N, 9°10'7.74"W
Valadim, 6-6C
Localização face ao projecto
Área de Afectação Indirecta
Bibliografia
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5079
Proprietário
Época de Construção
Contemporânea
Tipologia
Categoria
Património Arquitectónico
Classificação
Arquitectura Civil Privada
X
Monumento Nacional
Arquitectura Civil Pública
Imóvel/Monumento de Interesse Público
Arquitectura Religiosa
Imóvel de Interesse Municipal
Valor Arquitectónico
Arquitectura Militar
Arquitectura Erudita
De qualidade
Arquitectura Popular
De acompanhamento
Arquitectura Urbana
X
Dissonante
Arquitectura Rural
Sem interesse
Legislação: Plano Director Municipal de Lisboa
Referência
Localização

X

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Geral
Bom
Adições
Alterações
Modo Associativo

Estrutura

Cobertura

Bom
Ligeiras
Isolado

Bom
Profundas
Agrupado Contínuo

Interior
Bom

X

Isento
Agrupado descontínuo

VALOR PATRIMONIAL
Valor criativo
Valor Sócio-Religioso
Valor Histórico
Valor Científico
Valor Estético

X
X
X
X

Valor
Valor de Integração
Valor Estilístico
Valor de Pertença
Valor Patrimonial

X
X
X
Médio-Elevado

DESCRIÇÃO
Fachada, tanto no corpo central como nos corpos laterais, com remate de azulejos de motivos vegetalistas, em tons vermelho, verde e
amarelo
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=22130
A antiga fábrica de moagem é actualmente um condomínio de habitação tendo sofrido profundas obras de adaptação no seu interior e
exterior com o acréscimo de dois em mansarda.
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ELEMENTOS DESCRITIVOS
Designação
EP13
(Antigo) Hotel Infante Santo
Av. Infante Santo, 1-1F; Rua Tenente Coordenadas
38°42'13.66"N, 9°10'5.85"W
Valadim, 14
Localização face ao projecto
Área de Afectação Indirecta
Bibliografia
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5079
Proprietário
INATEL
Época de Construção
Contemporânea
Tipologia
Categoria
Património Arquitectónico
Classificação
Arquitectura Civil Privada
X
Monumento Nacional
Arquitectura Civil Pública
Imóvel/Monumento de Interesse Público
Arquitectura Religiosa
Imóvel de Interesse Municipal
Valor Arquitectónico
Arquitectura Militar
Arquitectura Erudita
De qualidade
Arquitectura Popular
De acompanhamento
Arquitectura Urbana
X
Dissonante
Arquitectura Rural
Sem interesse
Legislação: Plano Director Municipal de Lisboa
Referência
Localização

X

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Geral
Bom
Adições
Alterações
Modo Associativo

Estrutura

Cobertura

Bom
Ligeiras
Isolado

Bom
Profundas
Agrupado Contínuo

Interior
Bom

X
X

Isento
Agrupado descontínuo

VALOR PATRIMONIAL
Valor criativo
Valor Sócio-Religioso
Valor Histórico
Valor Científico
Valor Estético

X
X
X
X

Valor
Valor de Integração
Valor Estilístico
Valor de Pertença
Valor Patrimonial

X
X
X
Médio-Elevado

DESCRIÇÃO
O antigo Hotel Infante Santo é actualmente pertença do INATEL. Trata-se de um edifício de planta rectangular de 6 andares, assente em
dois pisos, um rés do chão, ao nível da Avenida Infante Santo e um superior, com acesso por escadaria interior, daria acesso ao piso da
recepção.
A fachada principal voltada ao rio, é quase totalmente rasgada por um vão de janela com caixilharias metálicas. O limite ocidental, ostenta
pequenos óculos quadrangulares em reticulado.
Actualmente encontra.se em bom estado de conservação
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ELEMENTOS DESCRITIVOS
Designação
EP14
Apeadeiro de Alcântara-Mar
Referência
Localização
Coordenadas
Av. da Índia
38°42'6.55"N, 9°10'27.64"W
Localização face ao projecto
Área de Afectação Indirecta
Bibliografia
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=26421
Proprietário
CP
Época de Construção
Contemporânea
Tipologia
Categoria
Património Arquitectónico
Classificação
Arquitectura Civil Privada
Monumento Nacional
Arquitectura Civil Pública
X
Imóvel/Monumento de Interesse Público
Arquitectura Religiosa
Imóvel de Interesse Municipal
Valor Arquitectónico
Arquitectura Militar
Arquitectura Erudita
De qualidade
Arquitectura Popular
De acompanhamento
Arquitectura Urbana
X
Dissonante
Arquitectura Rural
Sem interesse
Legislação: Plano Director Municipal de Lisboa, Incluído na Zona Especial de Proteção do Edifício Pedro Álvares Cabral

X

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Geral
Bom
Adições
Alterações
Modo Associativo

Estrutura

Cobertura

Bom
Ligeiras
Isolado

Bom
X
X

Profundas
Agrupado Contínuo

Interior
Bom
Isento
Agrupado descontínuo

VALOR PATRIMONIAL
Valor criativo
Valor Sócio-Religioso
Valor Histórico
Valor Científico
Valor Estético

X
X
X
X

Valor
Valor de Integração
Valor Estilístico
Valor de Pertença
Valor Patrimonial

X
X
X
Médio-Elevado

DESCRIÇÃO
Edifício de planta rectangular de um só piso com acesso por escadaria sob arcada de três arcos de volta perfeita. Fachada principal voltada
a Norte para a Estação de Alcântara Terra, com a qual estabelece uma ligação ferroviária indirecta ligando a linha de Cascais ao Ramal de
Alcantara. Trata-se de uma construção sóbria datada dos anos 20 do século XX, data em que a linha do Estoril passou a ligar à estação do
Cais do Sodré.
1928 - Data do projecto, de José Ângelo Cottinelli Telmo (1897-1948), construída pela Divisão de Obras dos Caminhos de Ferro
Portugueses.
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=26421
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ELEMENTOS DESCRITIVOS
Designação
EP15
(Antigo) Armazém Frigorífico, Delegação aduaneira
Referência
Localização
Coordenadas
Av. de Brasília
38°42'8.63"N, 9°10'20.58"W
Localização face ao projecto
Área de Afectação Indirecta
Bibliografia
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=20104
Proprietário
Estado Português
Época de Construção
Contemporânea
Tipologia
Categoria
Património Arquitectónico
Classificação
Arquitectura Civil Privada
X
Monumento Nacional
Arquitectura Civil Pública
Imóvel/Monumento de Interesse Público
Arquitectura Religiosa
Imóvel de Interesse Municipal
Valor Arquitectónico
Arquitectura Militar
Arquitectura Erudita
De qualidade
X
Arquitectura Popular
De acompanhamento
Arquitectura Urbana
X
Dissonante
Arquitectura Rural
Sem interesse
Legislação: Plano Director Municipal de Lisboa, Incluído na Zona Especial de Proteção do Edifício Pedro Álvares Cabral e na Zona
Especial de Proteção da Gares Marítimas de Alcântara e da Rocha Conde de Óbidos

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Geral
Bom
Adições
Alterações
Modo Associativo

Estrutura

Cobertura

Bom
Ligeiras
Isolado

Bom

X

Profundas
Agrupado Contínuo

Interior
Bom
Isento
Agrupado descontínuo

VALOR PATRIMONIAL
Valor criativo
Valor Sócio-Religioso
Valor Histórico
Valor Científico
Valor Estético

X
X
X
X

Valor
Valor de Integração
Valor Estilístico
Valor de Pertença
Valor Patrimonial

X
X
X
Médio-Elevado

DESCRIÇÃO
Edifício industrial de grandes dimensões que se estende ao longo da avenida Brasília. Antigo armazém frigorífico adaptado a edifício de
escritórios. Edifício de planta rectangular com dois pisos, é formado por diversos corpos com diferentes funcionalidades na sua forma e
função originais. As fachadas de linhas direitas e regulares são amplamente rasgadas por ãos de janela de diferentes dimensões de
formatos, encontrando-se as de maior dimensão na área destinada à função industrial, sendo os corpos destinados a escritórios rasgados
por frechas verticais ou pequenos óculos recticulados.
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ELEMENTOS DESCRITIVOS
Designação
EP16
(Antigo) Instituto do Trigo e dos Cereais
Av. 24 de Julho, 68E-68F; Pátio do Coordenadas
38°42'21.47"N, 9° 9'26.70"W
Pinzaleiro, 68E
Localização face ao projecto
Área de Afectação Indirecta
Bibliografia
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=20104
Proprietário
Estado Português
Época de Construção
Moderna/Contemporânea
Tipologia
Categoria
Património Arquitectónico
Classificação
Arquitectura Civil Privada
Monumento Nacional
Arquitectura Civil Pública
X
Imóvel/Monumento de Interesse Público
Arquitectura Religiosa
Imóvel de Interesse Municipal
Valor Arquitectónico
Arquitectura Militar
Arquitectura Erudita
De qualidade
Arquitectura Popular
De acompanhamento
Arquitectura Urbana
X
Dissonante
Arquitectura Rural
Sem interesse
Legislação: Plano Director Municipal de Lisboa
Referência
Localização

X

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Geral
Bom
Adições
Alterações
Modo Associativo

Estrutura

Cobertura

Bom
Ligeiras
Isolado

Bom

X

Profundas
Agrupado Contínuo

Interior
Bom
Isento
Agrupado descontínuo

VALOR PATRIMONIAL
Valor criativo
Valor Sócio-Religioso
Valor Histórico
Valor Científico
Valor Estético

X
X
X
X

Valor
Valor de Integração
Valor Estilístico
Valor de Pertença
Valor Patrimonial

X
X
X
Médio-Elevado

DESCRIÇÃO
Edifício de planta rectangular com dois andares com a fachada principal virada a Sul para o Rio. Actualmente encontra-se muito alterado
por adaptação a discoteca. A fachada principal ostenta ao nível do piso superior cinco janelões rectangulares com varandim protegido por
ferragens lavradas e ao nível do piso inferior cinco vãos de porta com lintel em arco de volta perfeita. O acesso é feito pela porta principal,
ao centro, que apresenta uma dimensão superior às restantes.
A fachada +e encimada por merlões e ameias.
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ELEMENTOS DESCRITIVOS
Designação
EP17
Edifício do Instituto Português de Conservação e Restauro, Palácio Pombal
Rua das Janelas Verdes; Trav. José Coordenadas
38°42'18.70"N, 9° 9'37.55"W
António Pereira
Localização face ao projecto
Área de Afectação Indirecta
Bibliografia
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5040
Proprietário
Instituto Português de Conservação e Restauro
Época de Construção
Moderna
Tipologia
Categoria
Património Arquitectónico
Classificação
Arquitectura Civil Privada
X
Monumento Nacional
Arquitectura Civil Pública
Imóvel/Monumento de Interesse Público
Arquitectura Religiosa
Imóvel de Interesse Municipal
Valor Arquitectónico
Arquitectura Militar
Arquitectura Erudita
X
De qualidade
X
Arquitectura Popular
De acompanhamento
Arquitectura Urbana
X
Dissonante
Arquitectura Rural
Sem interesse
Legislação: Plano Director Municipal de Lisboa, Incluído na Zona Especial de Proteção conjunta do Museu Nacional de Arte Antiga,
da Igreja de São Francisco de Paula, do Convento das Trinas do Mocambo e do Chafariz da Esperança.
Referência
Localização

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Geral
Bom
Adições
Alterações
Modo Associativo

Estrutura

Cobertura

Bom
Ligeiras
Isolado

Bom
X

Profundas
Agrupado Contínuo

Interior
Bom

X

Isento
Agrupado descontínuo

VALOR PATRIMONIAL
Valor criativo
Valor Sócio-Religioso
Valor Histórico
Valor Científico
Valor Estético

X
X
X
X

Valor
Valor de Integração
Valor Estilístico
Valor de Pertença
Valor Patrimonial

X
X
X
Médio-Elevado

DESCRIÇÃO
Planta rectangular irregular, composta por dois corpos justapostos, com cobertura homogénea em telhado de seis águas, rasgado no corpo
mais antigo por duas clarabóias e duas mansardas rectilíneas. Fachadas rebocadas e pintadas de amarelo, percorrida por embasamento
de cantaria de calcário, flanqueados por cunhais apilastrados, da ordem colossal, rematados em friso, cornija e beirada simples. Fachada
principal, virada a N., evoluindo em dois pisos, o inferior em cantaria aparente, em silharia fendida, e o superior rebocado e pintado,
rematando em frontão triangular, tendo no tímpano pedra de armas.., sendo encimado por urnas, que também surgem sobre os cunhais.
Divide-se em três panos, o central saliente, rasgado por dois portais em arco abatido, entre os quais surge uma lápide com a inscrição
"PROPRIEDADE MUNICIPAL", encimado por duas janelas rectilíneas, com molduras recortadas e amplas superiormente, formando falsos
frontões ornados por festões de flores, rematados por cornija angular, as quais abrem para sacada corrida, com bacia de cantaria e guarda
vazada, em ferro forjado pintado de verde, decorado por elementos repetidos geométricos e fitomórficos entrelaçados. Cada um dos panos
laterais possui duas janelas de peitoril no piso inferior, protegidas por grades metálicas, pintadas de verde, encimadas por duas janelas de
sacada, semelhantes às do pano central. A fachada prolonga-se para E., por muro, onde se rasga portal em arco abatido com moldura
simples de cantaria, protegido por porta de duas folhas de madeira. Fachada lateral esquerda, virada a E., bastante irregular, formando um
L invertido, interrompido por vários corpos em ressalto, sendo o do lado esquerdo rasgado por quatro portas em arco de volta perfeita no
piso inferior, a que se sucedem quatro janelas de peitoril, encimadas por outras tantas no piso superior; nos demais corpos, várias janelas
de peitoril e janelas jacentes, todas rectilíneas. Fachada lateral direita, virada a O., de três pisos, aproveitando o declive do terreno, divididos
por friso de cantaria, o inferior com sete vãos em arcos de volta perfeita, com molduras de cantaria rectilíneas, correspondendo a uma
porta, e seis janelas, uma ampla e as demais semi-entaipadas, apenas rasgadas na face superior, todas protegidas por grades de ferro,
pintadas de verde. O piso intermédio tem oito janelas em arco abatido e o mesmo tipo de molduras, correspondendo a cinco de peitoril,
protegidas por grades metálicas pintadas de verde, e três de sacada, com bacia de cantaria e guarda metálica vazada. No piso superior,
sete janelas de peitoril rectilíneas e de molduras simples, em cantaria. Fachada posterior de três pisos, formando um ligeiro ângulo, divididos
em três panos por pilastras toscanas colossais, o do lado esquerdo, com trapeira, e o do lado direito com cinco frestas de arejamento ao
nível do friso. No piso térreo, rasgam-se várias portas e janelas, todas rectilíneas e com molduras de cantaria, quer no edifício, quer no
muro que serve de contenção ao jardim, surgindo uma zona alpendrada, com uma ampla porta de acesso, e duas janelas rectangulares,
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com molduras simples de cantaria e protegidas por grades metálicas, pintadas de verde, desencontradas. No piso intermédio surgem dez
janelas em arco abatido, com molduras simples de cantaria, cinco a abrir para sacadas com bacia de cantaria e guarda de ferro forjado
vazado, formando elementos fitomórficos, dando as restantes para um terraço, de acesso ao antigo jardim, também elas e o terraço com
guarda semelhante às anteriores. No piso superior, surgem dez portas janelas rectilíneas e com olduras simples de cantaria, cinco a abrir
para uma sacada corrida e as restantes cinco a abrir para duas sacadas, ao ritmo de três, na central, e duas no extremo direito; estas são
semelhantes às do piso intermédio. INTERIOR com amplo vestíbulo com paredes rebocadas e pintadas de branco, pavimento em placas
de cantaria e tecto plano, ornado por amplo rosetão de estuque, rodeado por grinaldas concêntricas, surgindo friso exterior, dividido em
painéis recticulados e contendo elementos fitomórficos. No lado esquerdo, situa-se uma pequena dependência com acesso ascendente
por escadas de cantaria, onde se situa a recepção. No fundo do vestíbulo duas portas laterais levam a dependências do piso inferior,
surgindo, no topo, elevado por dois degraus, um amplo vão tripartido, dividido por quatro colunas, duas delas embebidas, de fustes lisos e
capitéis jónicos, as laterais de acesso a dependências do piso inferior e às escadas de serviço, dando a central para ampla escadaria nobre,
com o patamar inferior marcado por banco de cantaria. As escadas são de calcário e possuem guarda em bronze, formando falsos
balaústres vazados, com elementos fitomórficos e geométricos, com pavimento em axadrezado branco e preto. A caixa da escada é pintada
a marmoreadas rosa e amarelos, sendo rasgada por portas e janelas rectilíneas, com molduras recortadas, rematadas por friso de festões,
encimados por cornijas contracurvas, de inspiração borromínica. Entre os vãos, situam-se apainelados com marmoreados fingidos,
emoldurados por corações e centrados por enorme florão, com várias molduras concêntricas, ornadas por elementos vegetalistas. Tecto
de perfil curvo, com clarabóia, pintado de amarelo, formando apainelados de estuque branco, ornados por rosetões da mesma tonalidade.
No primeiro piso do imóvel possui silhares de azulejo figurativo, monocromo, azul sobre fundo branco, com molduras de concheados,
representando pinturas de género alegóricas (um grupo com as quatro Estações) e paisagens, azulejos de figura avulsa e padronagem
com flores e frutos e albarradas. Sala oval, transformada em sala de reuniões, com pavimento em soalho e tecto plano pintado de branco,
com decoração de estuque, com florão central e decorações vegetalistas concêntricas. As paredes possuem azulejo figurativo policromo,
formando silhar, compondo painéis rectilíneos, com moldura fitomórfica entrelaçada e cartela central ornada por açafates de flores,
envolvidas por elementos vegetais sinuosos. Sobre estes, surgem painéis com pinturas murais, possuindo molduras fitomórficas e
representando, paisagens e cenas de género. Junto a esta, sala que seria seccionada, ostentando silhares de azulejo distintos, uns em
monocromia, azul sobre fundo branco, e outros policromos, mas ambos de carácter decorativo, e com molduras pontuadas por rocalhas e
asas de morcego. Os monocromos representam cenas galantes e os policromos cenas de caçada. A sala é simples, com tecto plano
rebocado e pintado de branco e pavimento em soalho. Uma outra sala, encontra-se revestida com silhares de figura avulsa, com predomínio
para os elementos fitomórficos, pontuados por barcos. Nos corredores, junto às portas, evoluem albarradas em monocromia azul sobre
fundo branco. Salão com cobertura com elemento curvo central que é envolvido por quatro apainelados, recortados na zona central,
ostentando motivos vegetalistas. Tem apainelados de pinturas murais, os inferiores formando lambris, com fundos pintados de verde, os
superiores de bege, tendo friso fitomórfico e elemento vegetalista no centro. Sala com silhar de azulejo policromo com albarradas centrais,
encimadas por pavilhões e elementos vegetalistas sinuosos. Sala com pavimento em taco e lambril com pinturas murais, representando
aves, com fogão de sala de planta recta perfil curvo, possuindo dois concheados laterais que sustentam entablamento com friso de
almofadados. Tecto com painel alegórico central, representando Graças, rodeadas por "putti" e elementos vegetalistas, ostentando, nos
ângulos, figuras femininas, encimadas por pavilhão, que ligam à sanca, onde evolui um friso decorativo composto animais, putti e, ao centro,
emblemas com "grisalle", compondo figuras alegóricas. A Capela é um compartimento com iluminação zenital, com um retábulo a
representar Nossa Senhora da Assunção, ladeada por uma pequena dependência, Possui três portas, que ligam a outras dependências e
portas que abrem para o antigo jardim, de onde saem escadas metálicas de acesso ao mesmo. Jardim sobre a Avenida 24 de Julho,
possuindo guarda metálica vazada, com acrotérios de cantaria, possuindo um terraço acimentado e terra, onde surgem alguns canteiros
elevados com vegetação expontânea.
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5040
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ELEMENTOS DESCRITIVOS
Designação
EP18
Conjunto das Tercenas do Marquês
Av. 24 de Julho, 82, Trav. José António Coordenadas
38°42'19.04"N, 9° 9'32.20"W
Pereira, 4-10 e Beco da Galheta, 13-21
Localização face ao projecto
Área de Afectação Indirecta
Bibliografia
Proprietário
Época de Construção
Moderno
Tipologia
Categoria
Património Arquitectónico
Classificação
Arquitectura Civil Privada
X
Monumento Nacional
Arquitectura Civil Pública
Imóvel/Monumento de Interesse Público
Arquitectura Religiosa
Imóvel de Interesse Municipal
Valor Arquitectónico
Arquitectura Militar
X
Arquitectura Erudita
De qualidade
Arquitectura Popular
De acompanhamento
Arquitectura Urbana
X
Dissonante
Arquitectura Rural
Sem interesse
Legislação: Plano Director Municipal de Lisboa
Referência
Localização

X

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Geral
Bom
Adições
Alterações
Modo Associativo

Estrutura

Cobertura

Bom
Ligeiras
Isolado

Bom
Profundas
Agrupado Contínuo

Interior
Bom

X

Isento
Agrupado descontínuo

X

VALOR PATRIMONIAL
Valor criativo
Valor Sócio-Religioso
Valor Histórico
Valor Científico
Valor Estético

X
X
X

Valor
Valor de Integração
Valor Estilístico
Valor de Pertença
Valor Patrimonial

X
X
Médio-Elevado

DESCRIÇÃO
Conjunto edificado de grandes dimensões que ocupa todo um quarteirão entre a Avenida 24 de Julho e a Rua das Janelas Verdes.
Constituído por edifícios e jardins ligados por um conjunto de passagens aéreas que atravessam a Travessa de José António Pereira.
Dada a função que desempenhava, trata-se de um edifício sóbrio de cariz militar, com paredes sólidas em alvenaria de pedra e janelas
protegidas com gradeamento. Era servido por um cais em pedra, fronteiro à porta principal, visível na cartografia antiga.
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ELEMENTOS DESCRITIVOS
Designação
EP19
(Antiga) Central Termo-Elétrica, Restaurante Kais
Referência
Localização
Coordenadas
Av. de Brasília
38°42'17.82"N, 9° 9'24.18"W
Localização face ao projecto
Área de Afectação Indirecta
Bibliografia
Proprietário
Grupo K
Época de Construção
Contemporâneo
Tipologia
Categoria
Património Arquitectónico
Classificação
Arquitectura Civil Privada
Monumento Nacional
Arquitectura Civil Pública
X
Imóvel/Monumento de Interesse Público
Arquitectura Religiosa
Imóvel de Interesse Municipal
Valor Arquitectónico
Arquitectura Militar
X
Arquitectura Erudita
De qualidade
Arquitectura Popular
De acompanhamento
Arquitectura Urbana
X
Dissonante
Arquitectura Rural
Sem interesse
Legislação: Plano Director Municipal de Lisboa

X

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Geral
Bom
Adições
Alterações
Modo Associativo

Estrutura

Cobertura

Bom
Ligeiras
Isolado

Bom
Profundas
Agrupado Contínuo

Interior
Bom

X

Isento
Agrupado descontínuo

X

VALOR PATRIMONIAL
Valor criativo
Valor Sócio-Religioso
Valor Histórico
Valor Científico
Valor Estético

X
X
X

Valor
Valor de Integração
Valor Estilístico
Valor de Pertença
Valor Patrimonial

X
X
X
Médio-Elevado

DESCRIÇÃO
Antiga centra termo-electrica adapatada a restaurante. Edifício de planta rectangular de grande dimensão adaptada à sua função industrial
original. Estrutura em ferro e alvenaria de tijolo (baldosas) sustentando cobertura de duas águas com telhado metálico. As adaptações
recentes rasgaram janelões na fachada ocidental.
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ELEMENTOS DESCRITIVOS
Referência
Localização

EP20

Designação

Avenida Infante Santo n.º 3

Dispensário de Alcântara.
Coordenadas

38°42'15.48"N, 9°10'6.65"W

Localização face ao projecto
Área de Afectação Indirecta
Bibliografia
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-viasde-classificacao/geral/view/15473507
Proprietário
Época de Construção
Contemporânea
Tipologia
Categoria
Património Arquitectónico
Classificação
Arquitectura Civil Privada
Monumento Nacional
Arquitectura Civil Pública
X
Imóvel/Monumento de Interesse Público
Arquitectura Religiosa
Imóvel de Interesse Municipal
Valor Arquitectónico
Arquitectura Militar
Arquitectura Erudita
De qualidade
Arquitectura Popular
De acompanhamento
Arquitectura Urbana
Dissonante
Arquitectura Rural
Sem interesse
Legislação: Edital n.º 62/2007

X
X

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Geral
Razoável
Adições
Alterações
Modo Associativo

Estrutura
Razoável
Ligeiras
Isolado

Cobertura
Razoável

Profundas
Agrupado Contínuo

X

Interior
Indeterminado
Isento
Agrupado descontínuo

VALOR PATRIMONIAL
Valor criativo
Valor Sócio-Religioso
Valor Histórico
Valor Científico
Valor Estético

X
X
X
X

Valor
Valor de Integração
Valor Estilístico
Valor de Pertença
Valor Patrimonial

X
X
X
Elevado

DESCRIÇÃO
O edifício designado como "Dispensário de Alcântara" ou "Dispensário Rainha D. Amélia", localiza-se num gaveto entre a Avenida Infante
Santo e a Rua Tenente Valadim. Trata-se de uma construção mista de ferro e alvenaria de pedra construída de raiz nos finais do século
XIX (1893) apresentando uma planta quadrangular em torno de um pátio central iluminado por claraboia em vidro. No exterior, pintado a
ocre, rasgam-se diversos janelões dispostos ao alto, quer simples quer duplos, rematados superiormente por vergas que se prolongam nas
ombreiras. Uma moldura saliente seguida de platibanda marca todo o perímetro superior das fachadas. De destacar a presença de um
soco em pedra bujardada onde, na secção inferior, se abrem pequenas janelas retangulares que na fachada defronte à Avenida são de
diminutas dimensões mas na Rua Tenente Valadim assumem uma maior expressão apresentando vergas em arco. Ainda na fachada
principal, virada à Avenida, surge uma porta destacada ao centro com arco de volta inteira inserida num pórtico em arco abatido sobre o
qual se inscreve a designação do edifício. Nesta fachada observam-se também dois corpos laterais salientes, tipo torreão, coroados por
frontões onde se inscrevem janelões semicirculares. No interior a compartimentação é feita através de paredes de alvenaria e tabique
apresentando lambris de azulejo alusivos às funções de cada espaço. No quadrante Oeste o pavilhão prolonga-se apresentando, ao nível
do piso superior, um terraço virado ao Tejo onde os doentes iam igualmente para usufruir dos bons ares. Trata-se assim de um imóvel de
relevante interesse patrimonial onde a configuração arquitetónica se adequa exemplarmente às funções - cuidados de saúde - algo que na
época era bastante inovador. Infelizmente hoje o edifício encontra-se em avançado estado de degradação não se sabendo ainda qual será
o seu destino. A construção deste Dispensário para Tuberculosos corresponde a uma iniciativa da Rainha D. Amélia e tinha como objetivo
o amparo e tratamento de crianças e jovens atingidos por esta grave doença. No local fornecia-se aos internados a assistência médica e
medicamentosa necessária. O apoio aos doentes ficava ainda a cargo de uma comunidade religiosa as Irmãs Missionárias que habitavam
um edifício anexo localizado a Oeste do Dispensário e que correspondia à antiga casa do Vigário do Convento de Nossa Senhora do
Santíssimo Sacramento de Alcântara. Curiosamente, esta comunidade ainda se mantém no local. Maria Ramalho/DGPC/2016.
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-declassificacao/geral/view/15473507
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Dispensário de Alcântara e Zona Especial de Protecção do Conjunto do Palácio dasNecessidades, fonte Atlas do
Património Classificado e em Vias de Classificação, Direcçãogeral do Património Cultural.

Zona Especial de Protecção do Conjunto do Palácio dasNecessidades, fonte Atlas do Património Classificado e em Vias
de Classificação, Direcçãogeral do Património Cultural.
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ELEMENTOS DESCRITIVOS
Referência
Localização

Designação
EP21
Rua Cozinha Económica

Antiga Unidade Industrial a Napolitana.
Coordenadas

38°42'14.31"N, 9°10'35.66"W

Localização face ao projecto
Área de Afectação Indirecta
Bibliografia
http://patrimoniodgpc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7f7d5674280f41849c0a0869ced22d91
Proprietário
Época de Construção
Contemporânea
Tipologia
Categoria
Património Industrial
Arquitectura Civil Privada
Classificação
Monumento Nacional
Arquitectura Civil Pública
Imóvel/Monumento de Interesse Público
Arquitectura Religiosa
Imóvel de Interesse Municipal
Valor Arquitectónico
Arquitectura Militar
Arquitectura Erudita
De qualidade
Arquitectura Popular
De acompanhamento
Arquitectura Urbana
Dissonante
Arquitectura Rural
Sem interesse
Legislação: Em Vias de Classificação Anúncio n.º 191/2017, DR, 2.ª série, n.º 206, de 25-10-2017

X

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Bom
Adições
Alterações
Modo Associativo

Estrutura

Geral

Cobertura

Bom
Ligeiras
Isolado

Bom
Profundas
Agrupado Contínuo

Interior
Indeterminado
Isento
Agrupado descontínuo

X

VALOR PATRIMONIAL
Valor criativo
Valor Sócio-Religioso
Valor Histórico
Valor Científico
Valor Estético

X
X
X
X

Valor
Valor de Integração
Valor Estilístico
Valor de Pertença
Valor Patrimonial

X
X
X
Elevado

DESCRIÇÃO
A Napolitana insere-se na grande fase de afirmação da indústria moageira alimentar em Portugal. Em 1908, a firma Gomes, Brito Conceição Reis & Cª solicita ao município
a construção da sua fábrica no tecido industrial de Santo Amaro (Lisboa). Pouco se conhece desta empresa e no ano de 1926 a fábrica de massas A Napolitana era
adquirida pela Companhia Industrial de Portugal e Colónias, mantendo-se em actividade até 1970, ano em que a CIPC vende a fábrica.
O projecto da fábrica de massas foi publicado numa revista de referência para o estudo da arquitectura coeva, relevo incomum num período que dedicava especial
atenção ao programa habitacional. Durante quatro números A Construção Moderna divulgou, nas primeiras páginas, o projecto dos edifícios da Napolitana, da autoria
dos construtores e projectistas Vieillard & Touzet.
A gramática arquitectónica utilizada é, inquestionavelmente, indissociável da imagética construtiva criada pela parceria francesa Vieillard & Touzet. Os vários edifícios
construídos - fabrico das massas, moagem, silos, casa das máquinas, mesmo as ampliações ocorridas, logo a partir de 1912 -13, mantiveram uma unidade construtiva e
uma homogeneidade estética conferida pela valorização atribuída a elementos estruturais, como os pilares, aos vãos de iluminação e à articulação do tijolo silíco-calcário
branco e cinzento. O valor plástico da conjugação dos tijolos branco e cinza é explorado na modulação das fachadas, no remate dos edifícios ou dos frontões ou como
molduras de vãos de janelas.
É, também, na utilização repetida e cadenciada dos restantes elementos estruturais ou funcionais, criando superfícies mais relevadas que permitem um jogo de
sombreados, que este conjunto adquire uma identidade irrefutável no panorama da arquitectura industrial portuguesa de inícios de Novecentos.
A utilização de um friso azulejar com motivos geométricos, da autoria do ceramista José António Jorge Pinto, ou a introdução de lettering anunciando a actividade fabril
e a sua designação, acentuam a textura industrial do conjunto.
Cada um dos edifícios tem uma volumetria e uma área distinta, exigências estritamente dependentes da função e do equipamento industrial a instalar. A moagem tem
quatro pisos, cada um composto por duas fileiras de colunas em ferro fundido, permitindo a criação de vãos amplos. Os silos, com cinco pisos, assumem uma verticalidade
acentuada pela sua forma paralelepipédica, indissociável do processo de ensilagem, e pela imposição compósita dos pilares. O edifício das massas desenvolve-se em
três pisos, organizando-se no interior a secção de fabrico das massas, com suas prensas, num amplo espaço rodeado por mezaninos suportadas por colunas em ferro.
A casa das máquinas é do conjunto a que assume uma menor imponência estética, devido ao seu único piso e à solução assimétrica encontrada na ampliação do espaço
da nave central.
Este conjunto industrial, de início do século vinte, de reconhecida importância para o estudo da arquitectura industrial portuguesa, destaca-se pela utilização do tijolo
sílico-calcário e sua sábia articulação com a exploração de um léxico depurado, vincadamente funcional, adaptado exclusivamente ao cumprimento de um programa para
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fabrico de massas. A manutenção deste complexo no território industrial de Santo Amaro simboliza a permanência de uma das últimas instalações industriais desta área
de Lisboa, dedicada à mecanização da alimentação.
Deolinda Folgado. Departamento de Estudos. IPPAR
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-declassificacao/geral/view/6574402/
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Antiga Unidade Industrial a Napolitana, fonte Atlas do Património Classificado e em Vias de Classificação, Direcçãogeral
do Património Cultural.
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ELEMENTOS DESCRITIVOS
Referência
Localização

Designação
EP22
Ponte 25 de Abril

Ponte 25 de Abril.
Coordenadas

38°41'25.16"N, 9°10'35.57"W

Localização face ao projecto
No limite Oeste da Área de Afectação Directa
Bibliografia
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-declassificacao/geral/view/18933276
Proprietário
Época de Construção
Contemporânea
Tipologia
Categoria
Património Industrial/Viário
Arquitectura Civil Privada
Classificação
Monumento Nacional
Arquitectura Civil Pública
Imóvel/Monumento de Interesse Público
Arquitectura Religiosa
Imóvel de Interesse Municipal
Valor Arquitectónico
Arquitectura Militar
Arquitectura Erudita
De qualidade
Arquitectura Popular
De acompanhamento
Arquitectura Urbana
Dissonante
Arquitectura Rural
Sem interesse
Legislação: Em Vias de Classificação Anúncio n.º 205/2018, DR, 2.ª série, n.º 234, de 5-12-2018

X

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Estrutura

Geral
Bom
Adições
Alterações
Modo Associativo

Cobertura

Interior

Bom
Ligeiras
Isolado

X

Profundas
Agrupado Contínuo

Isento
Agrupado descontínuo

VALOR PATRIMONIAL
Valor criativo
Valor Sócio-Religioso
Valor Histórico
Valor Científico
Valor Estético

X
X
X
X

Valor
Valor de Integração
Valor Estilístico
Valor de Pertença
Valor Patrimonial

X
X
X
Elevado

DESCRIÇÃO
A Ponte 25 de Abril foi construída sob projeto do Gabinete de Engenharia de Nova Iorque, Steinman, Boynton, Gronquist & London, com intervenções do Gabinete da
Ponte sobre o Tejo e do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Aquando da sua inauguração detinha o maior vão da Europa e o 5.º maior em todo o Mundo. Obraprima de engenharia civil, das mais de duas dezenas de pontes construídas ao longo do rio Tejo, destaca-se, ainda, como a única ponte suspensa do País. Ao nível local,
tornou-se num elemento estruturante e indispensável no acesso à capital e entre o norte e o sul do País. Desde o início projetada como ponte mista rodoferroviária, a
fase rodoviária terá sido inaugurada em 1966, e a ferroviária em 1999. A 1.ª fase consistiu na construção de uma ponte suspensa sobre o rio, preparada para numa
segunda fase receber a ferrovia, um grande viaduto sobre a zona de Alcântara, acessos rodoviários nas margens norte e sul, e sinalização e iluminação de toda a obra.
Na 1.ª fase, a ponte seria constituída por torres e ancoragens, cabos de suspensão funiculares da carga, e pendurais para suportarem a viga de rigidez. A estrutura
metálica, inicialmente apresentada como solução para o viaduto sobre Alcântara, terá sido substituída pela construção de um viaduto em betão armado e pré-esforçado,
constituído por uma séria de cantilevers, formando grandes TT ligados por juntas de articulação especiais, preparado com uma travessa horizontal a 10 m do topo, apta
a suportar o futuro tabuleiro ferroviário. Na construção das fundações das duas torres, de aço carbono do tipo ASTM-A 36, com duas grandes selas de aço fundido, no
topo, que suportam os dois cabos principais de suspensão, foi empregue o método do caixão aberto. Foi, para isso, necessário atravessar uma camada de água com
32,5 m de altura, uma camada de lodo com a espessura de 30 m e, finalmente, uma camada de 20 m de areias e pedras soltas. A construção da torre sul, implantada
em pleno rio, foi assente numa fundação em betão armado encastrado na rocha basáltica, 82,5 m abaixo do nível da preiamar de águas vivas. Na primeira fase da obra
foi construído em simultâneo o primeiro trecho do túnel sob a praça da portagem, que mais tarde recebeu a linha ferroviária. O comprimento total da ponte e do viaduto
é de 3222,75 m, as duas torres atingem 190 m de altura e o tabuleiro encontra-se 70 m acima do nível da água. Na 2.ª fase, para além da preparação da estrutura de
modo a receber a instalação do caminho-de-ferro, com via dupla e respetivas catenárias, procedeu-se à beneficiação geral de toda a estrutura, com o alargamento do
tabuleiro rodoviário para seis faixas de circulação. Foi, ainda, instalado um tabuleiro ferroviário de acesso à margem norte, debaixo do viaduto de Alcântara, com projeto
da autoria do Eng.º António Reis.
A primeira apresentação escrita de um projeto para a construção de uma ponte no local data de 1876. No ano de 1953 foi nomeada uma comissão, para estudar a
problemática, tendo sido aberto um concurso internacional (1959). O contrato para a execução da obra foi, adjudicado à United States Steel Export Company. O início da
construção deu-se em 5 de novembro de 1962, com um prazo previsto de 51 meses (1967). A ponte foi solenemente inaugurada no dia 6 de agosto de 1966, pelo
Presidente da República, Américo Tomás, sob a bênção do Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Gonçalves Cerejeira, e a presença do Presidente do Conselho de
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Ministros, Oliveira Salazar, como Ponte Salazar. No dia 28 de abril de 1974, terá o 1.º Comité de Acção Popular, chefiado pelo Coronel Varela Gomes, arrancadas as
letras em bronze e inscrito o nome de Ponte 25 de Abril, nome que se encontra, ainda, hoje nos pilares da Ponte. Elisabete Serol
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/18933276
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Carta Militar de Portugal à escala 1:25.000, Folha 431, Serviços Cartográficos do Exército s/escala
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Ponte 25. De Abril, fonte Atlas do Património Classificado e em Vias de Classificação, Direcçãogeral do Património
Cultural.
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Ponte 25. De Abril e Zona Especial de Protecção doPalácio de Sabugosa e Jardins, fonte Atlas do Património
Classificado e em Vias de Classificação, Direcçãogeral do Património Cultural.
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EIA da modernização e aumento de eficiência operacional do terminal de contentores de
Alcântara, Lisboa
Relatório (Versão 3)

1 - Situação de referência para o Património Cultural Subaquático
1.1 – Introdução
A identificação e a caracterização do património histórico-cultural nas vertentes arqueológica náutica e
subaquática existente na área de incidência direta e indireta do Projeto, baseiam-se em pesquisa
bibliográfica, recolha de informação arquivística e avaliação do relatório da geotécnica (de acordo com as
condicionantes na autorização do Pedido de Autorização para Trabalhos Arqueológicos, com o Nº 2018/016
(C.S:175582).
De referir que os trabalhos arqueológicos são disciplinados pelo Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de
Novembro (Regulamento de Trabalhos Arqueológicos), que desenvolve a Lei de Bases do Património
Cultural a 107/2001 de 21 de setembro e pela Convenção Unesco 2001 para proteção do Património
Cultural Subaquática, a que Portugal aderiu por ratificação em 2006, e que foi tornado direito interno através
do Aviso MNE nº 6/2012 de 26 de Março (Republicação da Convenção sobre a Proteção do Património
Cultural Subaquático, aprovada na XXXI Sessão da Conferência Geral da UNESCO) e, subsidariamente
pelas disposições do Decreto-Lei nº 164/97 de 27 de Junho (Património Cultural Subaquático). Ainda
através da Circular 2004 de 10 de setembro (Termos de Referência para o Descritor Património
Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental).
1.2. Descrição do Projeto
O projeto em analise consiste na modernização e aumento da eficiência operacional do Terminal de
Contentores de Alcântara (TCA), comportando um conjunto de trabalhos de remodelação e reorganização
do espaço disponível do terminal (PROMAN 2017). Para o Património Cultural Subaquático tem especial
relevo as seguintes intervenções previstas:
•

Conceção e construção de áreas de empilhamento (incluindo obras para melhoria de solos,
pavimentos, fundações de guindastes, fundações de postes de iluminação,

•

construção de 1 novo edifício (estruturas)

EIA – Terminal de Contentores de Alcântara, Lisboa. Relatório (Versão 3)

•

construção de sistemas de infraestruturas, incluindo rede de iluminação, rede de abastecimento
de água, rede de drenagem, rede de drenagem de águas pluviais, rede de drenagem de aguas
contaminadas com hidrocarbonetos;

•

Intervenções no Cais Avançado de Alcântara que incluirão a extensão para jusante dos atuais
carris das gruas de cais e ainda uma repavimentação do pátio.

2

1.3. Metodologia
A metodologia geral de caracterização da situação de referência envolve três etapas fundamentais:
•

Recolha de informação

•

Levantamento bibliográfico

•

Análise do relatório geotécnico

A recolha de informação incidiu sobre registos de natureza distinta:
•

Manancial bibliográfico–Caracterização sumária do Património Histórico-Arqueológico da área e
estado atual dos conhecimentos em meio náutico e subaquático

•

Suporte cartográfico – base da pesquisa toponímica e fisiográfica (na escala 1:25 000 folha 431
da CMP, IGeoE), batimétrica e hidrográfica (Carta Náutica do Porto de Lisboa, de Alcântara ao
Canal do Montijo, escala 1:15 000), manancial de cartografia antiga da cidade de Lisboa
(http://dados.cm-lisboa.pt/pt_BR/dataset/cartografia-historica-de-lisboa

e

http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/pt/) e da recolha comentada de potenciais indícios.
O levantamento bibliográfico baseia-se nas seguintes fontes de informação:
•

Inventários patrimoniais de organismos públicos (Portal do Arqueólogo e base de dado da
autarquia; Carta Arqueológica Subaquática do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e
Subaquática - CNANS);

•

Bibliografia especializada;

•

Instituições públicas;

•

Projetos de investigação ou processos de avaliação de impactes ambientais desenvolvidos curso
na região.

Análise do relatório da Geotecnia, com os seguintes objetivos:
•

Avaliar os níveis antrópicos/recentes;

•

Despistar a existência de bens arqueológicos ou patrimoniais relacionáveis com meio aquático;

•

Avaliar a pertinência da metodologia e dos resultados numa perspetiva da arqueologia marítima.
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A pesquisa incidente sobre documentação cartográfica levou à obtenção de um levantamento sistemático
de informação de carácter fisiográfico e toponímico, batimétrico e hidrográfico.
O objetivo desta tarefa foi identificar indícios potencialmente relacionados com vestígios e áreas de origem
antrópica e/ou outras informações relacionadas com naufrágios, peguilhos e obstáculos a navegação.
A pesquisa bibliográfica permite traçar um enquadramento histórico para a área em estudo. Com este
enquadramento procura-se facultar uma leitura integrada de possíveis achados, no contexto mais amplo
da diacronia de ocupação da zona ribeirinha. Sistematização do conhecimento dos sítios arqueológicos
navais e náuticos.
A análise ao relatório geotécnico teve como objetivo caracterizar os níveis antrópicos, sistematizando e
reconhecendo eventuais paralelos com outras zonas ribeirinhas.
1.4 Enquadramento histórico
A história da apropriação do espaço portuário de Alcântara está indubitavelmente associada a ocupação e
transformação de um território que tem como marca temporal a ribeira. Efetivamente, está afirmou-se
gradualmente como uma charneira de mobilidade ao longo das margens e de comunicação entre o rio e o
interior do território. Assistiu, em bom rigor, a transformação do vale desde a foz, e por conseguinte do
entroncamento com o Tejo, até zonas mais remotas de Lisboa Ocidental.
Apesar do seu papel como charneira entre o mundo rural e a cidade, Alcântara conseguiu manter-se como
um cenário campestre, onde foram aparecendo moinhos de maré, moinhos de vento e fornos de cal,
aproveitando os recursos naturais existentes nas margens da ribeira e do rio.
Este cenário bucólico, entre os finais do século XVI até meados do século XVIII, atraiu a construção de
palácios e quintas para a nobreza e a família real.
Depois da restauração da independência em 1640, D. João IV dá ordens para a elaboração de um projeto
geral de fortificação que vai definir as fronteiras da cidade até ao século XIX (Boiça, et all, 2001).
Para o EIA em apreço, é particularmente interessante o projeto da Linha Fundamental de Fortificação foi
elaborado pelos engenheiros militares Charles Legart, Jean Cosmander e Jean Girot. Efetivamente, no
âmbito deste projeto, em 1652 foram construídos os baluartes do Sacramento, identificado nas obras da
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CUF, e das Necessidades, identificado nas obras do parque da antiga FIL, que formavam uma cortina
defensiva onde se encontrava uma das portas de entrada em Lisboa:
«O primeiro baluarte he o chamado do Sacramento, a cabeça da fortificação, e por isso se ordenou com
duas batarias, alta, e baixa. Determinou-se logo o baluarte collateral de Nossa Senhora do Livramento, o
qual por corresponder ao sitio no meyo da cortina destes dous baluartes se fez a porta principal da Cidade,
onde vem desembocar a entrada de Santo Amaro.» (CASTRO, 1863). Adjacentes à ribeira de Alcântara e
respetiva caldeira, este complexo defensivo foi concebido para proteger esta entrada na cidade de Lisboa,
aproveitando o curso de água e os declives do terreno adjacente para criar um ponto de estrangulamento,
dominando a passagem da ponte de Alcântara, proporcionando uma forte posição defensiva. Estes dois
fortes encontravam-se ligados por uma cortina de tiro e, a poente, um fosso seco complementava a
fortificação (CUSTÓDIO, 1994).
Com o Terramoto de 1 de novembro de 1755 uma grande parte da cidade de Lisboa ficou destruída e
danificada. Para dar apoio à reconstrução da cidade, houve um grande aumento de laboração dos fornos
de cal existentes em Alcântara cuja matéria-prima vinha das várias pedreiras nas imediações. Alcântara
apresentava uma situação privilegiada para ocupação industrial, por se encontrar junto a cursos fluviais e
marítimos, sendo justamente ao longo destas marcas geográficas que as unidades industriais se
começaram a instalar. A presença da ribeira e a as boas acessibilidades proporcionadas pelo vale, que
servia de ligação ao interior da cidade, permitiram a instalação destas primeiras unidades industriais, nos
antigos terrenos agrícolas (Marques, 2015).
Ao longo da face ocidental do baluarte do Sacramento existia uma pequena caldeira, utilizada como doca
de abrigo para pequenas embarcações. Tal uso perdurou até à sua destruição, aquando da sua cedência
à Câmara Municipal de Lisboa para construção da Avenida 24 de Julho, em 1876, visto que: «A caldeira
de Alcântara, contígua ao baluarte do Sacramento, que então servia para recolha e reparação de barcos e
dos vapores das carreiras fluviais da empresa de Frederico Burnay, ficou cortada pelo aterro da rua (…)»
(SILVA, 1960)
Na sua fachada Nascente, a partir do século XVIII, é documentada uma área de maiores dimensões para
abrigo de embarcações, designada como Doca de Alcântara, onde se situam os atuais armazéns da
Marinha, os quais datam dos finais do século XIX, aquando da construção dos aterros. Na zona a Poente,
adjacente à caldeira, desde o século XVIII que são observáveis espaços de armazéns e edificado de apoio
às atividades navais. De acordo com Jorge Custódio, foi nesta zona de Lisboa que primeiro se instalou o
uso da máquina de vapor: «Localizaram-se também na freguesia de S. Pedro de Alcântara, na zona do
Baluarte, onde a máquina a vapor se instalou bem cedo, entre 1844 e 1849.» (CUSTÓDIO,1994). Devido
ao banco de calcário sobre o qual se encontrava instalado o Baluarte das Necessidades, existiam nas
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proximidades do terreno fornos de cal, documentados em plantas do século XVIII e XIX. Mais tarde, com a
construção dos aterros, a zona é convertida, na sua totalidade, em recinto industrial, no que vem mais tarde
a ser conhecido como fábrica SOL.
A construção do aterro foi o culminar do levantamento coordenado por Filipe Folque em 1856-58 que deu
bases rigorosas para o planeamento da nova cidade. Na segunda metade do século XIX, seguida de uma
série de debates e discussões, foram aprovados planos urbanísticos globais que definiram a modificação
da rede viária principal da cidade onde se destaca a construção de uma avenida ribeirinha em toda a frente
rio sobre novos terrenos de aterro. Para concretizar esses importantes infra-estruturas realizaram-se novos
aterros na margem do rio que foram os mais extensos de área e de maior profundidade (Durão 2012).
Projetaram-se, entre 1855 e 1884, a construção do novo Porto de Lisboa, que só seria concretizado
totalmente já em meados do século XX com a construção de docas para atracagem de barcos de pequeno
calado, diversos molhes para o desembarque de barcos de grande calado. Enquanto entre a avenida
ribeirinha e o rio surgiram edifícios administrativos do porto de Lisboa, armazéns e outros espaços
portuários que se edificaram ao longo de diversas décadas (Dellinger 2010).
Em Alcântara, estas obras foram de grande importância, uma vez que estimularam o desenvolvimento do
vale de Alcântara e marcaram definitivamente a fisionomia urbana desta área de Lisboa (Marques 2015).
O período correspondente à transição da Monarquia para a República marca uma fase muito importante
para a cidade de Lisboa. Em 1920, uma Sociedade Financeira apresentou à Câmara uma proposta de um
Plano de Desenvolvimento Sectorial de Lisboa que propunha, para além da continuação do
desenvolvimento do plano das Avenidas Novas e do porto de Lisboa, a construção de uma nova avenida
sobre o caneiro de Alcântara, ligando a Avenida 24 de Julho até Campolide – a Avenida de Ceuta. A
construção desta avenida iria permitir o desenvolvimento da cidade para norte e a ligação do interior às
infraestruturas portuárias e ferroviárias (Durão 2012).
Com a construção de infraestruturas viárias e de transporte no vale de Alcântara, as atividades industriais
e portuárias começaram a consolidar-se. O território começou a ficar marcado pela presença de pequenas
e médias unidades industriais e, consequentemente, foram diminuindo os espaços verdes e outros espaços
que se encontravam expectantes desde a construção do aterro no final do século XIX (Marques 2015).
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2. Resultados
2.1 - Pesquisa bibliográfica
Historicamente, a aterragem no porto de Lisboa fazia-se em vários fundeadouros cujo localização, instariam
sobretudo entre a Ribeira das Portas do Mar (atual Campo das Cebolas), a Oriente, e Belém, a Ocidente,
dando a conhecer três sítios: o ancoradouro do Restelo, o de Santo Amaro e o da Boa Vista ou de Santa
Catarina (Gomes, 2014, p. 81).
As mesmas fontes dão igualmente conta da existência de numerosos desembarcadouros naturais, na praia,
ou em cais em pedra e madeira, em zonas regularizadas, e de estaleiros, com estruturas mais ou menos
complexas (Bettencourt, 2017).
As sucessivas descobertas ao longo dos vários quilómetros da “Lisboa Ribeirinha” correspondentes ao
progressivo aproveitamento da margem fluvial, conjuntos de formas e funções muito variadas, são
indicadores de um potencial arqueológico específico, e, ao mesmo tempo, marcadores do meio intertidal
(Blot, 2004) Evidenciamos as principais descobertas que servem de comparativo:
•

O Largo do Município viria a fornecer os primeiros vestígios de um espaço especializado, estaleiro
de construção naval, com materiais de construção naval dos séculos XIII-XIV (Alves, 2002), num
local que se presume corresponder a tercenas medievais (Pereira, 1994).

•

As descobertas no Largo Vitorino Damásio e na Avenida D. Carlos I (Blot e Henriques, 2004),
viriam a confirmar muita das expectativas criadas. A identificação de um tabuado inclinado,
construído sobre estacaria (Santos, 2006), foi interpretado como embarcadouro e que
correspondia ao tipo de cais observáveis na iconografia de G. Braunius, entre outras fontes
iconográficas.

•

Na Avenida D. Carlos I, uma cofragem em madeira para contenção de aterro portuário
apresentava a particularidade de estar construída com reutilização de elementos navais –
cavernas de embarcação, tabuado de casco e uma madre de leme na parede de contenção.

•

Na Praça D. Luís I foi identificado um fundeadouro romano, sob a estrutura em madeira
interpretada como grade de maré, varadouro ou rampa de estaleiro naval (datada entre finais do
século XII e inícios do século XVIII) e sob os níveis do aterro da Boavista. Para época moderna
da frente ribeirinha da cidade de Lisboa, documenta-se um cais de madeira com pavimentação
em pedra (século XVI); dos séculos XVI/XVII data uma estrutura portuária, tercenas (ou taracenas
correspondem às infraestruturas portuárias para fabricos de embarcação, integrando áreas de
armazenamento de embarcações e seus aprestos. Regista-se ainda um baluarte, escadaria e cais
do Forte de São Paulo, relacionado com o período da restauração; um troço do Cais da Casa da
Moeda, com reconstruções pós terramoto de 1755; do Século XIX subsistiam vestígios da fundição
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do Arsenal Real (embasamento das chaminés, utensílios, nomeadamente formas de pesos).
Subjacentes, registam-se estratos sedimentares ao aterro da Boavista.
•

Sede da EDP, Avenida 24 de Julho – Registaram-se os restos de duas embarcações, designadas
de Boa Vista 1 e Boa Vista 2. A escavação destes vestígios, permitiu ainda documentar uma
importante sequência estratigráfica, um provável ancoradouro (situado entre os 3 e os 6 metros
abaixo do nível média do mar); espólio cerâmico datado entre o período romano e o século XVIII,
assim como âncoras de ferro do início da Idade Moderna. Sobre estes contextos foram
depositados os aterros que constituíram a base para a construção em meados do século XIX da
primeira central a gás de Lisboa, que só viria a ser desativada em pleno século XX (Fonseca, et
al., 2014, p. 957).

•

Boqueirão do Duro – Os trabalhos arqueológicos possibilitaram o registo de um conjunto de
vestígios que caracterizam a praia de Santos. Ocorreram achados mais recentes, que
documentam a atividade fabril, desde a utilização de tecnologia a vapor, até à introdução da
energia elétrica, sob os quais jaziam testemunhos de contextos de acostagem (cais) e estaleiro
de construção naval do século XVIII e inícios do XIX. Registou-se a instalação de diversas
estruturas em madeira que reaproveitam elementos navais na sua construção e delimitam áreas
de estaleiro, com núcleos de matéria-prima (peças náuticas em pré-forma). Destaca-se ainda uma
grande estrutura em madeira, possivelmente um cais palafítico, no qual foi adossado um cais com
estrutura em madeira. O cais consistiria numa rampa suspensa em madeira, que poderia
corresponder ao Paço da Madeira, situado junto ao Largo do Conde Barão. Destaca-se a
identificação de restos de uma pequena embarcação, uma âncora com alma em madeira e dois
canhões de ferro (Macedo, et al., 2017, p. 1915).

•

Na Avenida 24 de Julho, outro plano inclinado em direção ao rio indicou-nos a possível
interpretação de um plano inclinado de estaleiro naval para lançamento de barcos à água.

•

Num outro ponto da mesma Avenida, bem como em Alcântara (na margem do antigo estuário da
Ribeira de Alcântara) ocorreram estruturas de complexos industriais de fundição do século XIX,
numa posição ribeirinha reveladora da via escolhida para abastecimento e escoamento, a margem
fluvial, acesso direto à via aquática de circulação e transporte.

•

Em 2001, no âmbito da construção de um parque de estacionamento na antiga FIL de Lisboa,
foram colocadas a descoberto as ruínas do Porto Franco construídos nos finais do século XVIII,
junto ao Forte de São João

•

Recentemente, a intervenção arqueológica realizada em 2017, para a construção do Novo
Hospital da CUF, permitiu a identificação de um antigo molhe militar associadas ao Forte do
Sacramento ou de Alfarrobeira.
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As primeiras descobertas no domínio da arqueologia náutica, em contexto urbano, materializaram- se na
exumação de uma embarcação do século XVI no subsolo do Cais do Sodré (Rodrigues et al, 2001), bem
como pelos vestígios de uma embarcação do século XIV no Largo do Corpo Santo (Alves, Rieth e
Rodrigues, 2001). De forma, igualmente sintética, evidenciamos os principais elementos descobertos:
•

8

Corpo Santo – Fragmento de popa de navio descoberto e escavado em 1996, a respetiva datação
C14 aponta para uma cronologia entre 1292 e 1412 cal. A.D., durante a desobstrução de um poço
do metropolitano. Esta estrutura corresponde ao navio mais antigo conhecido com leme central cuja
construção está associada à técnica “skeleton first” (Alves, et al., 2001).

•

Cais do Sodré – Restos de estrutura de navio, bem preservada, seccionado nas extremidades, no
decurso da abertura de um túnel do metro, no ano de 1995, sendo escavado. A respetiva datação
C14 aponta para uma cronologia entre 1435 e 1635 cal. A.D. As suas características tipológicas
enquadram-se na construção naval descrita por Fernando de Oliveira em 1570-1580. O local
corresponde ao aterro da Boavista feito em meados do século XIX e a estrutura naval assentaria na
antiga margem do Tejo (Rodrigues, et al., 2001).

•

Avenida D. Carlos I – Conjunto de peças reutilizadas na construção de uma cofragem de
regularização das margens do rio, entre as quais se destaca uma madre de leme. Este contexto foi
descoberto e escavado em 2004.

•

Praça D. Luís – Conjunto de peças reutilizadas na construção de uma grande grade de maré,
provavelmente de finais do século XVII ou inícios do século XVIII, de acordo com a datação do
espólio arqueológico dominante contido nos sedimentos que cobriam a estrutura.

•

Praça do Município – Conjunto de elementos desconexos para a construção naval que estará
associado a um dos antigos estaleiros da Ribeira das Naus (Alves, et al., 2001), vinte e uma peças
pré-cortadas para a utilização na construção de navio, descoberto e escavado em 1997. A respetiva
datação C14 aponta para uma cronologia entre 1020 e 1300 cal. A.D.

•

Boa Vista 1 – Estrutura conservada grosso modo entre a popa e meio dos restos de navio, coerente,
embora profundamente afetada por processos pós-deposicionais. A descoberta e escavação
ocorreram entre 2012 e 2013. A cronologia obtida para o espólio contido nos sedimentos que
envolviam estes vestígios aponta para uma datação entre 1650 e 1750. Não foi possível determinar
se se tratou de navio abandonado, abandono de navio ou naufrágio.

•

Boa Vista 2 - Estrutura conservada grosso modo entre a proa e meio do navio, coerente, embora
profundamente afetada por processos pós-deposicionais. A descoberta e escavação ocorreram em
2012. A cronologia obtida para o espólio contido nos sedimentos que envolviam os vestígios da
embarcação aponta para uma datação entre 1650 e 1750. Não foi possível determinar se se tratou
de navio abandonado, abandono de navio ou naufrágio.
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•

Boqueirão do Duro – No âmbito da remodelação do edifício situado em o Largo Conde Barrão, Rua
Boqueirão do Duro e Rua D. Luís I foram descobertos em 2016 vestígios de uma pequena
embarcação, provavelmente em situação de depósito de abandono.

•

Campo das Cebolas - Descoberta e escavação em 2016 e 2017 de seis despojos de embarcação e
de um sistema water front no decurso da intervenção para a construção de uma parte de
estacionamento. A cronologia sugerida pelo espólio exumado e pelo tipo de construção naval aponta
para o século XIX.

•

Na construção do Hospital da Cuf em Alcântara, na zona identificada como zona de fundeadouro do
Baluarte do Sacramento Foram registadas um total de 83 peças de uma pequena embarcação em
madeira que se podem associar a braços, cavernas e outros fragmentos de diferentes dimensões
que não ofereciam qualquer leitura. Destaca-se a identificação de uma pequena parte da estrutura
em conexão, que poderá corresponder à amurada do barco, se elevava num dos bordos do navio

Embora brevemente enumeradas, cumpre-nos sublinhar que todas estas ocorrências confirmam a
paisagem cultural marítima, estuarina, intimamente ligada ao oceano e reveladora de recursos de ordem e
origens diversas (Freire, 2012), materializada por vestígios de equipamentos portuários construídos (cais,
embarcadouros), e por elementos de afeiçoamento da margem (tabuados, cofragens para aterros,
paliçadas de contenção) gradualmente sepultados pela implantação de outras estruturas – artérias
rodoviárias, vias ferroviárias, incluindo metropolitano, e estruturas portuárias dos séculos XIX e XX – cais,
docas, implantações de guindastes e outros equipamentos de utilização portuária, atualmente classificáveis
como património do domínio da arqueologia industrial.
2.2. Documentação histórica, fotográfica e cartográfica
2.2.1. Naufrágios
A consulta as diversas bases de dados, permitiu recolher informação respeitante a um conjunto de
naufrágios. A informação não inclui a localização georreferenciada dos naufrágios, mas apenas a
localização aproximada em relação a zona potencialmente de incidência direta ou indireta.

Tabela 1: Ocorrências identificadas no arquivo da APL

Nº inventário
5181

Data de naufrágio
04/04/1928

Data do Salvamento
02/07/1929

5188

29/07/1930

11/12/1930

descrição
Salvamento de batelão
afundado na Doca de
Alcântara
Salvamento da Fragata
registo L243 T.L, afundada
frente à boca da Doca de
Alcântara
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Tabela 2: Ocorrências identificadas no Endovélico/DGPC

Nº Inventário/CNS
Arquivo Lizé
Arquivo Lizé
29107

Nome do navio
N. S. Vitoria
Navio Francês
“Le Contenu”

Data
1730
1732
1727

Descrição
Incêndio no Porto de Lisboa
naufrágio no Porto de Lisboa
Abalroamento
10

Tabela 3: Ocorrências identificadas no arquivo central de Marinha

Arquivo
Central de Marinha
Central de Marinha

Nome do navio
Vapor Ville de Vitoria
Vapor Ares

1886
1931

Descrição
Abalroamento/ de Alcântara
Incêndio/ Alcântara

Figura 1: Vista da Carta Nautica do Porto de Lisboa, de Alcântara ao Canal do Montijo, Escala 1:15 000, com indicação
de dois naufrágios.

Tabela 4: Ocorrências identificadas no arquivo da DGPC - Carta Arqueológica Subaquática

Arquivo
Carta Arqueológica
Subaquática – CA
Carta Arqueológica
Subaquática – CA
Carta Arqueológica
Subaquática – CA
Carta Arqueológica
Subaquática -CA

Nome do navio
Le contenu
Elisabeth Ann
Bright
Vapor Ville de
Vitoire
Pegasus

1727

CA-CNS
CA 208 (CNS 29107)

1871

CA 3458

1886

CA - 5204

Contemporâneo
(?)

CA- 5209

O sítio arqueológico identificado como CA – 208 (CNS 29107) é referente ao naufrágio do navio francês Le
contenu no dia 13 de março de 1727, próximo de Alcântara, por abalroamento com outro navio quando
partia para Livorno.
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O sítio arqueológico identificado como CA – 3458 é referente a Galera inglesa Elisabeth Ann Bright
naufragado em janeiro de 1871 em frente ao baluarte de Alcântara após incêndio a bordo. O acidente é
descrito na imprensa da época, nomeadamente no Jornal do Comércio (6 janeiro de 1871).
O sítio arqueológico identificado como CA – 5204 é referente ao Ville de Vitoire descrito e geoposicionado
neste relatório. Ao contrário do que referido na ficha CA, os despojos estão identificados. Existe, porém,
ausência de trabalhos arqueológicos e de conservação que permitam a sua caracterização náutica s
subaquática. De referir que a localização deste sítio está ainda referida no Edital nº 1/91 instruções para a
Navegação e Permanência no Porto de Lisboa.
O sítio arqueológico identificado como CA – 5209 é referente ao naufrágio do Pegasus. Pela posição
aproximada que é dada no Edital nº 1/91 instruções para a Navegação e Permanência no Porto de Lisboa,
será tentativamente para este relatório o nosso naufrágio desconhecido. Acresce ainda os considerandos
relativo ao Ville de Vitoire, não existe uma caracterização crono-tipológica do bem submerso.

2.2.2. Cartográfica
Partindo da análise das principais plantas, cartas e alguns estudos dedicados a evolução urbana
de lisboa, foi nos possível ter uma visão comparativa e complementar da zona em estudo.
Segundo Durão (2012), os aterros realizados na frente ribeirinha permitiram a urbanização sobre
os terrenos aluvionares do esteiro da ribeira de Alcântara, sobre as praias, como aponta os
trabalhos realizados na CUF e, mais tarde, sobre o próprio leito do rio, onde inserimos as docas
de Alcântara.
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Figura 2: SILVA, Francisco Maria Pereira da, 1813-1891. Plano hydrographico do porto de Lisboa / levantado de 1845
a 1847. Biblioteca nacional de Portugal: CC-997-r

Figura 3: GUERREIRO, João Veríssimo Mendes, fl. 1878-1909 Planta hydrographica da barra e porto de Lisboa: com
as curvas de iguaes profundidades desenhadas sobre as cartas hydrographicas. Biblioteca nacional de Portugal: CC998-r.
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Figura 4: SILVA, Francisco Maria Pereira da, 1813-1891 Planta do Rio Tejo pertencente ao plano geral das obras que
convém realizar nas margens do Tejo em frente de Lisboa para o desenvolvimento marítimo, comercial e industrial
do porto e cidade de Lisboa. Biblioteca nacional de Portugal: CC-436-a.

Ainda para o mesmo autor, o “mapeamento dos aterros”, podem se classificar em três momentos
diferentes de crescimento o território da Cidade:
1) Os primeiros aterros realizaram-se sobre o esteiro da Baixa de Lisboa há, pelo menos,
2000 mil anos;
2) Os aterros das Praias e de terrenos das margens do rio iniciados no século XIV, mas com

uma importante reordenação pós-terramoto. É particularmente interessante um projeto
gizado por Carlos Mardel (1696-1763) antes do terramoto de 1755. Este projeto faz,
atualmente, parte do acervo do Arquivo Histórico das Obras Públicas, não só localiza o
embarcadouro no espaço do agora conhecido Cais das colunas como o seu programa é
composto por “uma muralha geral entre o caes de Santarem e a actual [em 1882] praça
de D. Fernando em Belém; docas de abrigo ao longo, e em diversos pontos da margem”
(Paes 1882, p. 105).
3) Os grandes aterros na passagem do século XIX para o XX, de maior complexidade e que
criaram a frente ribeirinha atual, e que ultrapassou em muito os limites do interdital,
passando a ocupar zonas importantes do leito fluvial.
Às várias vistas cartográficas da zona de Alcântara, dão-nos uma visão diacrónica do crescimento
da malha urbana, mas igualmente da evolução sedimentar.
Outra recolha particularmente importante foi o levantamento feito pelo engenheiro Folque e pelo
Adolfo Loureiro, sobretudo este último, que nos permite ter dados sobre os vários projetos
pensados para as docas de Alcântara. Efetivamente, a documentação coeva, transmite-nos as
várias soluções de engenharia através da qual é possível comparar com o relatório da geotécnica.
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Numa forma muito sintética, as soluções passariam pela construção das docas com recurso aterro
com embalsamento e/ou com enrocamento.
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Figura 5: Projeto para a construção das Docas de Alcantara, contido na compilaçaõ de Adolfo Loureiro. Podemos
verificar a opção mista de aterro/e ou enrocamento.

Figura 6: Projeto para a construção da Doca de Alcântara, com a solução de Aterro.

Outro dado, ainda que secundário pois não temos valores comparativos, a construção portuária
projetada, no final do século XIX, estava a cerca de 3 metros acima da média do preia mar
registada no final do século, grosso ou modo, próximo dos valores registados no levantamento
geotécnico.
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2.2.3. Fotográfica

A consulta de arquivos fotográficos online, essencialmente aqueles que a Câmara Municipal
dispões, teve como propósito informação complementar.
15

Aquela que nos foi possível analisar, regista alguns dos momentos da construção da doca.

Figura 7: PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/SEX/000103 Obras do Porto de Lisboa no Aterro 1885
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Figura

8:

Obras

do

Porto

de

Lisboa,

construção

do

muro

da doca flutuante,1890-11,

PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/SEX/000316

Figura 9: Obras do Porto de Lisboa, 1891, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/SEX/000327. No canto esquerdo é
possível ver o volume de aterro.
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Figura 10: PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/ACU/000314 /sem data

2.2.4 Fontes documentais
São particularmente importantes para documentar a evolução dos seguintes documentos em
arquivo na Câmara Municipal de Lisboa:
•

Parecer nº 30, 1875-01-30: autorização para depósito de peças de ferro no sítio do Aterro
na Rocha Conde d’Óbidos (PT/AMLSB/CMLSB/UROB-PU/06/0030)

•

Parecer nº 41, 1875-05-19: autorização construção da muralha do aterro ocidental, a partir
da Rocha do Conde de Óbidos (PT/AMLSB/CMLSB/UROB_PU/06/0041);

•

Ofício de João Pedro Carrére, com data de 1877: pedindo para que sejam liquidadas as
contas que estão pendentes, para com o requerente como empreiteiro dos trabalhos
do aterro em Alcântara (PT/AMLSB/CMLSB/UROB-PU/06-01/0104)
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•

Ofício de José Bento de Sousa Fava, com data de 1859: Marcação da vistoria ao aterro e
cais em Alcântara dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Belém a comunicar a
realização da vistoria no dia 8 de junho relativa ao aterro e cais que pretende construir na
margem direita do rio de Alcântara, na confluência deste com o rio Tejo e solicita a
comparência. Contem outro ofício da Intendência a adiar a vistoria para dia 11. Sessão de
câmara de 8 de junho de 1859 (PT/AMLSB/CMBLM/GOMU/001/0005/0078)

•

Ofício do Ministério da Marinha e Ultramar, Adriano Maurício Guilherme Ferreira: dirigido
ao presidente da Câmara Municipal de Belém a conceder autorização para construir um
grande aterro do lado do poente da foz do rio de Alcântara, em continuação do caminho
que desde a ponte de Alcântara segue pela margem direita do mesmo rio até ao Tejo.
Sessão de câmara de 27 de janeiro de 1860 (PT/AMLSB/CMBLM/GOMU/001/0005/0090)

2.3 - ANÁLISE GEOTÉCNICA
Analisar este projeto em curso de uma perspetiva da arqueologia marítima (nas componentes
náutica e subaquática), obrigou-nos a uma recolha de elementos que permitisse registar a
multiplicidade de aspetos que dizem respeito as condições de navegabilidade do tejo, aos
eventuais fundeadouros, desembarcadouros e estruturas terrestres relacionadas com a atividade
portuária ou com sistemas defensivos. Contudo, essa multiplicidade não se esgota na simples
categorização dos bens culturais (corpóreos) subaquáticos ou na sistematização e interpretação
da cartografia antiga. Efetivamente, as opções humanas, mesmo aquelas que estejam mais
próximas da atualidade, obedecerem a um conhecimento, muito do qual empírico, da mecânica
hidrodinâmica e hidrológica do rio Tejo, e da ribeira de Alcântara, herdado do passado.
Na verdade, os projetos desta natureza, independente da sua escala e do maior ou menor impacto,
fornecem, quando orientadas numa visão multiproxy, evidências paleoambientais de alta
resolução e específicas do local da intervenção que, depois de validadas, são integradas e
inseridas num contexto ambiental mais amplo que nos permite ter um padrão e sequencia das
alteração ambientais, evolução da linha costa, dinâmica sedimentar do rio, entre outros elementos
que nos permitem estabelecer os modelos evolutivos do ambiente holocénicos.
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Esta abordagem multiproxy é, em bom rigor, as boas práticas internacionais para trabalhos de
investigação pura, mas igualmente para a minimização de impactos de obras publicas ou privadas,
independentemente da sua extensão.
Ora, o levantamento geológico feito para esta obra, não foi adjudicado e realizado nesta ou noutra
perspetiva multidisciplinar. O método geotécnico utilizado foi baseado no ensaio SPT que,
sumariamente, consiste em cravar um amostrador standard, no fundo de um furo de sondagem,
por meio de pancadas de um martelo de 63,5 kg de peso e que cai de uma altura de 76 cm. O
amostrador é um tubo cilindro bripartido em aço, com diâmetro interior de 35 mm, com
comprimento aproximado de 80 cm. Para facilitar a penetração no subsolo, na extremidade inferior
do corpo do amostrador é anexo um anel cortante biselado; na extremidade oposta é colocada
uma válvula de esfera anti-retorno.
De acordo com o relatório geotécnico, citando as boas praticas internacionais, os ensaios são
acompanhados pela recolha de amostras a cada 1, 5 metros ou quando haja uma mudança de
unidade geológica (YILPORT TCA, 2017).
Ainda segundo o mesmo relatório, o SPT é um dos ensaios in-situ de determinação das condições
mecânicas dos solos mais vulgarmente utilizados em todo o mundo. Comparativamente com
outros tipos de ensaios de penetração, apresenta como vantagem a simplicidade operacional,
rapidez de execução, recuperação de amostras de solo e baixo custo, aliadas a uma elevada
experiência acumulada com a sua aplicação (data de 1923). São, no entanto, apontados pela
bibliografia como desvantagens ser um método com diversidade de procedimentos, sujeito a
eficácia do operador, pouco rigoroso, não tem registo continuo, ineficácia ou má correlação em
solos de argila ou seixos.
As desvantagens da utilização deste método descritas pela bibliografia é reforçada pelo relatório:
“No entanto, neste contexto, a possibilidade de interferência com enchimentos cujas espessuras
são diferentes das encontradas nos furos, não deve ser descartada, nomeadamente em áreas que
não foram investigados diretamente. Esta deve ser uma preocupação latente na caracterização
das formações geotécnicas existentes, necessariamente estendida à fase de construção, e não
se limitando à apresentação deste relatório ou a outros elementos da pesquisa geotécnica.”
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Desta forma, para condicionante da DGPC, o levantamento geotécnico não nos permite reter
conclusões sobre os níveis classificados como antrópicos. Dá-nos, contudo, pistas sobre as
variações sedimentares passiveis, em contextos análogos de obtermos correlação. Assim,
procurou-se através da descrição das sub-camadas antrópicas descritas no relatório, obter uma
leitura compara com os sítios de lisboa ribeirinha intervencionados arqueologicamente que tivemos
oportunidade de sintetizar no subcapítulo 2.1.
Os depósitos mais recentes, de origem sedimentar, não consolidados, fazem o enchimento da
Bacia do Tejo, sobre uma topografia modelada ao longo de milhares de anos pela ação erosiva
do Rio Tejo, acompanhado por movimentos marinhos transgressivos e regressivos que, em última
instância, culminaram no recuo do nível do mar (Vie, 2009). Nas linhas de água afluentes, como a
Ribeira de Alcântara, estes movimentos eustáticos permitiram a deposição de aluviões espessas
sobre as formações vulcânicas e sedimentares cretácicas (Zbyszewski, 1963).
Na leitura que tivemos oportunidade de realizar ao relatório da geologia, foram, para área em
apreço, isolados três níveis geológicos: recentes, holocénicos e vulcânicos. Demos maior atenção
aos preenchimentos recentes que foram interpretados como a ocupação antrópica do local, pelo
que parece ter sido afetado por trabalhos de modelagem e nivelamento topográfico, usados nas
construções existentes ou mais antigas.
A espessura desta “unidade recente” varia entre os 2 metros (S1) e os 15 metros (S10). A litografia
desta unidade é variável. Foram identificados três tipos de preenchimentos:
•

areias acastanhadas, acinzentadas e avermelhadas, argilosas ou sedimentadas com cascalhos;

•

sedimentos argilosos amarelados (originalmente depósitos miocênicos);

•

cascalhos grossos avermelhados e acinzentados (fragmentos basálticos e calcários).

Sond. Nº/Unidades
S1

1

Prof.
0m-2m
0m - 4,5m

S2

5

4,5m - 6m
6m - 7,5m
7,5m - 9m

Caracterização
Descrição
Areia castanha escura, muito solta, com cascalho fino
Areia acastanhada e avermelhada, siltosa, com
grumos grosseiros
Areia argilosa siltosa castanha escura
Lodo argiloso amarelado
Cascalhos grossos castanhos claros

Jorge Leonel Vaz Freire (enviado dia 11 de agosto de 2020)

20

EIA – Terminal de Contentores de Alcântara, Lisboa. Relatório (Versão 3)

9m -12m
0m - 4,5m
S3

3

4,5m - 6m
6m-11,5m

S4

1

S5

2

0m - 4,5m
0m-7,5m
7,5m-10,5m
0m - 4,5m

S6

3

4,5m-6m
6m- 9m

S7

1

S8

2

S9

2

S10

4

0m - 7m
0m - 3m
3m-10,5m
0m - 3m
3m - 7,5m
0m - 3 m
3m - 10,5m
10,5m-13,5m
13,5m-15 m

S11

2

0m - 4,5 m
4,5m - 7,5m

S12

1

0m - 10,5m

Areia siltosa heterométrica acastanhada e
avermelhada
Castanho escuro a amarelado, areia fina a média
Cinza escuro, matriz arenoso-arenosa com cascalhos
grosseiros
Areia siltosa heterométrica acastanhada e acinzentada
com cascalhos finos
Areias amareladas, com cascalhos no topo
Areia siltosa acastanhada com cascalho fino
Lodo argiloso amarelado
Areia siltoso, acastanhada e heterométrica com
cascalho fino
Areia siltosa amarelada
Areia amarelada fina a média sedimentada com argila
siltosa acinzentada
Areia acastanhada e avermelhada, sedosa, com
grumos grosseiros
Castanho-escuro a castanho, areia siltosa com
cascalho
Acastanhado, areia heterométrica
Areia acastanhada e siltosa com cascalhos
Areia avermelhada, argilosa e siltosa com cascalhos
Areia amarelada fina a média.
Areia acastanhada a cinza escura, sedosa, com
cascalho (fragmentos basálticos).
Areia avermelhada com cascalho (fragmentos de
calcário).
Areia cinzenta escura, argilosa e siltosa, com
fragmentos basálticos e de concha.
Areia amarelada, com cascalhos no topo
Argila amarelada a acinzentada e siltosa
Areia amarelada a acinzentada e argilosa com
cascalhos

As 12 sondagens realizadas mostraram produtividade hidrogeológica. Os níveis de água
registaram-se nos furos durante o processo de perfuração a seco, variando de 2,0 metros a 3,5
metros de profundidade em dezembro de 2017 / janeiro de 2018. A proximidade do rio Tejo e a
baixa elevação da área em estudo são as causas dos elevados níveis de água registados.
Apesar deste levantamento não nos permitir estabelecer relações com materiais arqueológicos
tipicamente de aterros, possibilita-nos mesmo uma interpretação, com reservas, do contexto.
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As sondagens S1, S2, S3, S4 e S5, pelas seções apresentadas interpretamos como enchimentos
que aproveitaram os ripples marks resultantes da hidrodinâmica do Tejo e/ou da saída em “jato”
do esteiro da Ribeira de Alcântara. De referir que na cartografia consultada, existia a montante da
ribeira um moinho de maré que, como é sabido, tinha uma caldeira de retenção de água para
possibilitar a moagem entre marés (citar…Adolfo). Ademais, a fraca espessura dos níveis recentes
da S1 reforçam a tese de ser a margem direita do esteiro da ribeira de Alcântara.
As sondagens S6, S7, S8, S9, S10, S11 e S12, foram concretizadas no núcleo do aterro usado
para fazer o cais. As fotografias que tivemos acesso, pelo menos a S9 e S10 estarão próximas de
estruturas palafitas, do tipo water front, realidade semelhante aquela que identificamos no
acompanhamento e escavação arqueológica do campo das cebolas. Estruturas que poderão ter
sido utilizadas como cofragem das muralhas dos molhes.
Apesar das soluções apresentadas pelos vários projetos para construção da doca de Alcântara,
variar entre o enrocamento e o aterro, os resultados da geotecnia parecem confirmar que este foi
a solução usado para a construção portuária.
Ainda que as amostras não possibilitem a reconstrução continuada dos níveis sedimentares, e que
não tenha sido identificado nenhum elemento náutico ou outro tipo de artefactos arqueológicos, a
documentação fotográfica permite-nos roborar que no enchimento foi também preenchido com
cascalho.
Numa perspetiva de análise comparativa geral com outras zonas ribeirinhas, foram recolhidos
objetos arqueológicos e intervencionadas estruturas em níveis que oscilaram entre o 1 metro e os
9 metros de profundidade. Terá sido o caso dos projetos de minimização de impactos, nos anos
de 1990, ocorridos entre o Cais de Sodré e o Campo das Cebolas (Blot, 2004).
Em obras mais recentes, as profundidades de intervenção sobre bens culturais subaquáticos
entre 1, 5 metros e os 2, 5 metros de profundidade em relação ao zero hidrográfico, no caso da
Praça D. Luís, os dois vestígios da fundação EDP Boavista 1 e Boa vista 2 (Bettencourt 2015), nos
seis despojos identificados no Campo das Cebolas e na CUF (informação Oral)
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Por fim, numa leitura centrado no esteiro de Alcântara, parece-nos que os níveis sedimentares
tem continuidades com aqueles que foram identificados na empreitada na construção do Hospital
da Cuf, que são essencialmente constituída por siltes e lodos siltosos e areias siltosas e lodosas,
variando entre o castanho e o cinzento claro, às vezes com areão, areias finas a médias, seixos
rolados e fragmentos de conchas, que se apresentam muito solto.

3. Avaliação
3.1 Área de Incidência direta
É reconhecido na vasta bibliografia, que a zona em estudo faz parte de uma antiga interface, no
terminus oceânico de um vasto complexo portuário flúvio- -estuarino (Blot, 2003; 2004a, 2004b).
Em todos os trabalhos arqueológicos em meio aquático, incluindo aqueles em que o signatário
deste relatório teve com responsabilidade, é sintomático que todos estes vestígios sofreram
processos pós-deposicionais complexos, quer por assoreamento progressivo dos vales fluviais
dos afluentes do Tejo (Amaro, 1999; Blot, 2004; Blot, M. L.,2004a, 2004b), quer pelos sucessivos
aterros antrópicos que acompanharam a progressão da malha urbana (Bettencourt, et all).
A metodologia aplicada na geotecnia, é inconclusiva nesta relação, e as amostras recolhidas não
registaram artefactos ou ecofactos arqueológicos.
Contudo, os trabalhos arqueológicos efetuados no âmbito da construção do novo Hospital CUF Tejo,
sugere-nos as mesmas realidades que se vão verificando em outras obras intervencionadas na zona
ribeirinha de Lisboa. Estão dão indicações quanto à ocupação do espaço litoral nesta zona da cidade.
A sequência arqueológica identificada indica que o aterro do século XIX, onde se vieram a construir
as oficinas da Câmara Municipal de Lisboa, cobria vestígios de um extenso varadouro/
fundeadouro, associado ao Baluarte do Sacramento, construído no século XVII, que terá
funcionado até à 2ªmetade do século XIX.
A escavação arqueológica do interior da Doca do Baluarte permitiu o registo estratigráfico de um
nível de aterros, que assentava sobre uma camada de areias lodosas que, por sua vez, cobriam
o substrato rochoso (basaltos) (Rosa et al, 2017: 16 e 17). A embarcação detetada durante as
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obras na Doca do Baluarte do Sacramento surgiu na camada de areias lodosas e terá ali sido
abandonada até meados do século XIX e depois profundamente perturbada posteriormente pelos
aterros oitocentistas e pela construção das oficinas da CML.
Os níveis recentes do terminal de Alcântara são constituídos por aterros que terão sido iniciados
no último quartel do século XIX, dando continuidade a ocupação do extenso varadouro, e
fundeadouro, bem como a fase do encanamento do esteiro da ribeira de Alcântara. É, nestes
aterros, que o potencial arqueológico pode residir. Efetivamente, este eram essencialmente
formados por materiais que, apesar de ter origem cultural e proveniência diversa, permite-nos não
só datar o aterro como exumar objetos de interesse patrimonial. Em todas as obras recentes da
zona ribeirinha, as intervenções nos aterros coevos aos séculos XIX/segunda metade do século
XX foram registados e avaliados arqueologicamente através de acompanhamento arqueológico
ou de medidas pontuais definidas pela DGPC:
O método utilizado para a geotecnia procurou sobretudo compreender a mecânica sedimentar do
aterro. Isto não invalida, a existência de elemento arqueológicos que possam caracterizar os níveis
de aterro e a existências de contextos coerentes pré-existentes a construção da Doca de
Alcântara, como é exemplo os despojos do campo das cebolas ou os vestígios do Boa Vista 1 e
Boa vista 2. Em rigor, os restos das embarcações do Campo das Cebolas as unidades de aterro
não cobriam os vestígios náuticos, mas sim uma camada de lodo e de areia, que selavam os
contextos. Fora destes, e na mesma camada estratigráfica, os materiais arqueológicos eram de
menor dispersão.
3.2. A Área de incidência indireta
Na fachada marítima do projeto, foram registados possíveis naufrágios. O cruzamento da
cartografia com a bibliográfica especializada, permite-nos a identificação de pelo menos um
despojo subaquático.
O vapor francês Ville de Victoria, naufragou em 1886 em frente a doca de Alcântara. As imagens
do sonar de varrimento lateral efetuado pela EMEPEC e o registo Multifeixe pelo Instituto
Hidrográfico, permite-nos com alguma margem de segurança afirmar que se encontra em bom
estado de conservação. Pelas coordenadas obtidas, encontra-se a profundidade de 10 metros, a
cerca de 100 metros da zona de incidência direta (WGS 84: 38° 41.800'N/ 9° 10.300'W).
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Além deste, um segundo naufrágio, no limite SW da zona de incidência, mas que sobre o qual não
nos é possível caracterizar. Pelas coordenadas obtidas, encontra-se sensivelmente aos 35 metros
de profundidade, a cerca de 430 metros a zona de incidência direta (WGS 84: 38° 41.750'N/ 9°
9.700'W)
Por definição jurídica, o Património cultural subaquático significa qualquer vestígio da existência
do homem de carácter cultural, histórico ou arqueológico que se encontre parcial ou totalmente,
periódica ou continuamente, submerso há, pelo menos, 100 anos. Antes de qualquer intervenção,
privilegia-se a preservação in situ.
A Convenção UNESCO 2001 para a Proteção do Património Cultural Subaquáticos recomenda
considerando a preservação in situ destes bens, antes de permitir ou participar em quaisquer
atividades dirigidas a este património (artigo 2.5).
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3.3. Síntese de Impactes sobre o Património Cultural Subaquático.
Qualificação do impacte

Ação/Atividade

Descrição do impacte

Revolvimento/solos

Afetação do potencial
arqueológico
(pavimentos, fundações,
infraestruturas,
microestacas, jet
grounding)

Dir-Direto; Ind.-Indireto; CCerto; P. Provável; PP –
Pouco provável; I-Incerto;
Temp. – Temporário, Perm.
Permanente, Int- Intermitente,
Oc. Ocasional; VerReversível, Irrev. Irreversível
Parâmetro

Qualificação

Sentido

Negativo

Caracter
Ocorrência
Duração
Reversibilidade

Direto
Incerto
Permanente
Irreversível

Qualificação do impacte

Ação/Atividade

Tráfego Marítimo

Descrição do impacte

Afetação do potencial
arqueológico (rotação
dos navios)

Dir-Direto; Ind.-Indireto; CCerto; P. Provável; PP –
Pouco provável; I-Incerto;
Temp. – Temporário, Perm.
Permanente, Int- Intermitente,
Oc. Ocasional; VerReversível, Irrev. Irreversível
Parâmetro
Sentido
Caracter
Ocorrência
Duração
Reversibilidade

Qualificação
Negativo
Indireto
Provável
Permanente
Irreversível

Qualificação do impacte

Ação/Atividade

Maquinaria

Descrição do impacte

Afetação do potencial
arqueológico (poeiras,
trepidação)

Dir-Direto; Ind.-Indireto; CCerto; P. Provável; PP –
Pouco provável; I-Incerto;
Temp. – Temporário, Perm.
Permanente, Int- Intermitente,
Oc. Ocasional; VerReversível, Irrev. Irreversível
Parâmetro
Sentido
Caracter
Ocorrência
Duração
Reversibilidade

Qualificação
Negativo
direto
Provável
temporário
Irreversível

Avaliação do impacte
Magnitude: E-Elevada; MModerada; R-Reduzida, IIndeterminada.
Significância: Negligenciável
(Muito pouco significativa),
Moderada (Significativa),
Elevada (Muito Significativa),
Extrema (extremamente
significativa)
Parâmetro
Avaliação
Magnitude
Indeterminada
Significância

Avaliação do impacte
Magnitude: E-Elevada; MModerada; R-Reduzida, IIndeterminada.
Significância: Negligenciável
(Muito pouco significativa),
Moderada (Significativa),
Elevada (Muito Significativa),
Extrema (extremamente
significativa)
Parâmetro
Avaliação
Magnitude
Moderada
Significância

Moderada

Avaliação do impacte
Magnitude: E-Elevada; MModerada; R-Reduzida, IIndeterminada.
Significância: Negligenciável
(Muito pouco significativa),
Moderada (Significativa),
Elevada (Muito Significativa),
Extrema (extremamente
significativa)
Parâmetro
Avaliação
Magnitude
Reduzida
Significância
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Qualificação do impacte

Ação/Atividade

Descrição do impacte

Afetação do potencial
arqueológico
(construção e afetação
do subsolo)

Implantação Estaleiro

Dir-Direto; Ind.-Indireto; CCerto; P. Provável; PP –
Pouco provável; I-Incerto;
Temp. – Temporário, Perm.
Permanente, Int- Intermitente,
Oc. Ocasional; VerReversível, Irrev. Irreversível
Parâmetro
Sentido
Caracter
Ocorrência
Duração
Reversibilidade

Qualificação
Negativo
direto
Provável
Permanente
Irreversível

Avaliação do impacte
Magnitude: E-Elevada; MModerada; R-Reduzida, IIndeterminada.
Significância: Negligenciável
(Muito pouco significativa),
Moderada (Significativa),
Elevada (Muito Significativa),
Extrema (extremamente
significativa)
Parâmetro
Avaliação
Magnitude
Moderada
Significância

Moderada

4 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO / POTENCIAÇÃO E/OU COMPENSAÇÃO
4.1 Área de incidência Direta
4.1.1 Fase Prévia a Obra/execução do projeto
•

MM1 - Todas as ações com incidência ou consequências no subsolo implicam trabalhos
arqueológicos definidos pela DGPC.

•

MM 2 - Se existir trabalhos de diagnóstico prévio à obra, e unicamente neste caso, deverão
contemplar a avaliação o potencial arqueológico da área de incidência do Projeto, através
da identificação e caraterização das realidades patrimoniais, efetuando um registo e
avaliação multiproxy da estratigrafia, de forma a reconstituir a evolução histórica e
paleoambiental da área de incidência do Projeto.

4.1.2 Fase de construção
Na fase de construção as medidas de mitigação só se devem aplicar caso tenha sido definido na
fase anterior e/ou por força de condicionante da Direção Geral do Património Cultural (DGPC).
•

MM.3 - Implementar o Programa de Acompanhamento Arqueológico da Obra definido em
Fase de Projeto de Execução que prevê o acompanhamento arqueológico em obra de
todas as ações com incidência ou consequências no subsolo, de forma efetiva, presencial
e contínua, por técnico especializado, em cada frente de trabalho, sempre que as ações
inerentes à realização do Projeto não sejam sequenciais, mas simultâneas. O
acompanhamento arqueológico de obra deve integrar arqueólogos com experiência
comprovada na vertente náutica e subaquática.
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•

MM.4 - O acompanhamento arqueológico da obra deve incidir em todos os trabalhos,
durante a instalação de estaleiros e/ou de todas as ações que impliquem revolvimento de
solos.

•

MM.5 - Deve-se considerar a conservação in situ das ocorrências arqueológicas que forem
reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da obra, tanto quanto possível, e
em função do seu valor patrimonial (mesmo que de forma passiva), no caso de estruturas,
de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação atual ou seja efetuada a
salvaguarda pelo registo.

•

MM. 6 - Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar a
adoção de medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens de
diagnóstico, escavações arqueológicas, entre outras) nomeadamente, no caso de não ser
possível determinar a importância científica e patrimonial das ocorrências então
identificadas.

4.1.3: Fase exploração
Não foram detetadas afetações para a fase de exploração.

4.2 Área de incidência Indireta
4.2.1 Fase Prévia a Obra/execução do projeto
•

MM7 - Todas as ações com incidência ou consequências no subsolo subaquático
implicam trabalhos arqueológicos definidos pela DGPC.

•

MM8 -Todas as intervenções arqueológicas a implementar na zona submersa deverão ter
em consideração as “boas práticas” tidas no anexo da Convenção UNESCO (2001) para
a protecção do Património Cultural Subaquático a que Portugal aderiu por ratificação em
2006, e que foi tornado direito interno através do Aviso MNE nº 6/2012 de 26 de Março
(Republicação da Convenção sobre a Protecção do Património Cultural Subaquático,
aprovada na XXXI Sessão da Conferência Geral da UNESCO) e, subsidariamente pelas
disposições do Decreto-Lei nº 164/97 de 27 de Junho (Património Cultural Subaquático).
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•

MM. 9 - Para todas as ações com incidência ou consequências nos despojos do vapor
ville de Vitoria, e no despojo indefenido, deverão ter em consideração um Pedido de
Autorização para Trabalhos Arqueológicos requerido a Direção Geral do Património
Cultural.
29

•

MM. 10 - A equipa de arqueologia deve integrar arqueólogos com experiência comprovada
na vertente náutica e subaquática, bem como um técnico de conservação e restauro,
especializado na área do tratamento e conservação de espólio resultante de meio
submerso, ainda historiadores com experiência comprovada na vertente náutica e
subaquática e no tema dos navios a vapor.

4.2.2. Fase de construção
•

MM.11 - As medidas a implementar nesta fase são idênticas aquelas propostas na Fase
Prévia a Obra/execução do projeto (subcapítulo 4.2.1) e/ou as medidas complementares
da DGPC.

4.2.3. Fase exploração
•

MM. 12 - Ao nível da conservação do bem salvaguardado e da preservação in situ, devem
ter em conta as diretivas tramitadas pela DGPC e das regras contidas no anexo da
Convenção UNESCO 2001, nomeadamente a Regra 24 e 25 do Anexo da Convenção.

•

MM. 13 - Por preservação In Situ, enunciada na regra 25, deve ser observado a
informação ao público, a implementação de meios razoáveis para a estabilização, a
monitorização e a proteção do sítio contra interferências.

•

MM. 14 - Por interferências deve-se entender perturbações nos sítios arqueológicos
subaquáticos, intrusão humana ou de ações resultantes da atividade humana. É, por isso,
recomendado o controlo e a proteção física.
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