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1 Resumo 
O levantamento de informação bibliográfica e as prospeções arqueológicas 
sistemáticas executadas no âmbito do Descritor Património para o RECAPE do 
Prolongamento das Linhas Amarela e Verde – Viadutos do Campo Grande (Lote 
3) (Lisboa) contribuíram para o registo de 3 ocorrências patrimoniais na área 
de incidência do projeto. 
 
O conjunto é formado pelo edificado da Escola Alemã (n.º 1), pelos painéis de 
azulejo da estação de metro do Campo Grande (n.º 2) e pelo Palácio do Conde 
de Vimioso (n.º 3). 
 
Com os traçados de viaduto propostos e com as alterações previstas na 
estação do Campo Grande, verifica-se que há 3 ocorrências patrimoniais na 
área de incidência direta (n.º 1, n.º 2 e n.º 3), das quais uma tem impacte 
negativo direto, designadamente o conjunto azulejar da estação do Campo 
Grande (n.º 2). 
 
O edificado da Escola Alemã (n.º 1) e do Palácio do Conde de Vimioso (n.º 3) 
não têm impactes negativos, devido à sua relativa distância aos viadutos a 
construir e às obras a executar na estação do Campo Grande. 
 
Perante os resultados obtidos nas prospeções de campo, existem 
condicionantes patrimoniais para a normal execução deste projeto, sendo 
necessário assegurar o cumprimento das medidas de mitigação específicas 
(adaptação do painel de azulejos no pilar VL 1-PT2 face à métrica existente 
no pilar existente que lhe ficará adjacente). 
 
As medidas de minimização patrimonial de impacte serão também genéricas, 
designadamente o acompanhamento arqueológico permanente e presencial 
durante as operações que impliquem todo o tipo de movimentação de terras 
(desmatação, escavações, depósitos e empréstimo de inertes), quer estas 
sejam feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias, como a 
instalação de estaleiros. 
 
Após a desmatação do terreno na zona dos estaleiros, será necessário 
proceder a novas prospecções arqueológicas sistemáticas, no solo livre de 
vegetação, para confirmar as observações constantes neste texto e identificar 
eventuais vestígios arqueológicos, numa fase prévia à escavação. 
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3 Introdução 
A Terralevis, Património, Arqueologia e Sistemas de Informação, Lda. foi 
contratada pela empresa AGRIPRO, AMBIENTE CONSULTORES S.A., para 
realizar o Descritor da Património para o RECAPE da Empreitada de Projeto e 
Construção dos Toscos, Acabamentos e Sistemas, no Âmbito da Concretização 
do Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa – Prolongamento das Linhas 
Amarela e Verde – Viadutos do Campo Grande (Lote 3) (Lisboa). 
 
Os principais objetivos deste texto consistem na apresentação das principais 
condicionantes patrimoniais para o desenvolvimento deste projeto, que vai 
consistir na construção de 2 viadutos para permitir a troca das Linhas Amarela 
e Verde, no prolongamento do cais nascente da estação de metro, no reforço 
estrutural dos pórticos longitudinais de amarração dos tabuleiros dos viadutos 
a nascente da estação e alterações pontuais no edifício da estação de metro. 
 
Considerando as caraterísticas do projeto, este trabalho tem um caráter 
linear, para o qual se estabeleceu uma estratégia de trabalho composta por 
três etapas: 
 

1. Planeamento e levantamento bibliográfico de toda a informação 
disponível. 
2. Realização de prospeções arqueológicas ao longo de toda a 
extensão do traçado: corredor com cerca de 622m de comprimento 
e 100m de largura máxima. 
3. Elaboração de um relatório final. 

 
O relatório final dos trabalhos arqueológicos deverá ser entregue dentro dos 
prazos previstos na legislação em vigor, após a aprovação do promotor deste 
estudo (Metropolitano de Lisboa). 

3.1 Caraterização sumária do projeto 
O projeto localiza-se integralmente na freguesia do Lumiar em Lisboa, na 
zona do Campo Grande. 
 
O projeto corresponde a dois novos troços de ligação entre as atuais Linha 
Amarela e Linha Verde imediatamente para poente da Estação Campo Grande 
e ainda à ampliação a Estação Campo Grande para nascente e o reforço dos 
pórticos de amarração dos viadutos existentes também a nascente. 
 
O Viaduto de Ligação VL1, com cerca de 157 m de extensão, faz a ligação 
diagonal entre o viaduto existente da Linha Verde e o viaduto existente da 
Linha Amarela, integrando e fechando a Linha Verde em anel (Anel Verde / 
Nova Linha Verde). Este viaduto VL1 é constituído por um troço em viaduto, 
com dois módulos estruturais, apoiados em quatro pilares, e um encontro, 
com uma viga de estribo para apoio do tabuleiro, seguido de laje de 
plataforma que se justapõe à laje existente. Tem uma altura máxima livre 
acima do solo de 6,25 m acima do solo no Tramo 1, junto ao primeiro apoio, 
decrescendo sucessivamente até à zona do encontro (altura mínima), com 
pouco mais de 3 m acima terreno natural. 
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O Viaduto de Ligação VL2, com cerca de 411 m de extensão, faz a ligação do 
troço Campo Grande – Cidade Universitária da Linha Amarela ao viaduto do 
troço Campo Grande – Telheiras da Linha Verde, integrando e estabelecendo a 
Linha Amarela em J (Nova Linha Amarela Odivelas – Telheiras). Também este 
viaduto VL2 é dividido em dois módulos estruturais, que assentam sobre 14 
pilares, e um encontro com estrutura similar à do VL1: uma viga de estribo, 
seguindo-se uma laje de transição vigada e no seguimento a laje de 
plataforma assente no terreno. Em termos de vãos livres entre o terreno 
natural e a estrutura do viaduto, este viaduto VL2 tem várias oscilações dadas 
as condicionantes existentes ao traçado, sendo a altura máxima acima do solo 
de cerca de 6,7 m junto ao nó de saída da Avenida Padre Cruz e a altura 
mínima de cerca de 3,5 m em zona livre na área do Terminal Rodoviário e 
naturalmente junto ao encontro, onde tem cerca de 1,5 m de altura acima do 
solo. 
 
Em ambos os viadutos, o desenho e estrutura dos tabuleiros (em viga 
contínua) e pilares (fustes e capitéis) do viaduto replicam os dos viadutos 
existentes no Campo Grande. Para as fundações, tanto dos pilares como dos 
encontros, serão adotadas soluções de fundação indireta através da execução 
de estacas moldadas, de modo a serem devidamente encastradas no 
miocénico competente, conforme estudos geológico-geotécnicos realizados. 
 
Decorrente do projeto dos viadutos, também se procederá ao reforço 
estrutural dos pórticos longitudinais de amarração dos tabuleiros dos viadutos 
a nascente da estação, de acordo com a atual regulamentação antissísmica. 
 
Ainda da inserção do viaduto VL1 na linha existente, também o cais da 
Estação Campo Grande terá que ser deslocado para nascente, cerca de 
16,5 m, com o consequente prolongamento e ampliação de parte da atual 
estação, na mesma extensão. Este prolongamento será feito apenas na 
designada Estação Campo Grande I (atual Linha Amarela, futuro Anel), e não 
ao longo de todo o alçado nascente da estação, sendo desenvolvido em 
viaduto suportado por pilares e mantendo no essencial o restante desenho e 
estruturas da atual estação. 
 
Os dois novos viadutos de ligação desenvolvem-se desde a Estação Campo 
Grande na direção poente, até depois do nó rodoviário de acesso exclusivo a 
transportes públicos da Avenida Padre Cruz, situando-se sobre o ‘novo’ 
Terminal Rodoviário do Campo Grande da CML e outras vias rodoviárias 
estruturantes. 
 
Já as intervenções no lado nascente da Estação Campo Grande, para 
ampliação do cais, desenvolvem-se sensivelmente sobre o passeio e a Rua 
Cipriano Dourado; e a intervenção de reforço estrutural dos pórticos de 
fixação dos viadutos, que se situam entre as ruas Cipriano Dourado, Fernando 
Curado Ribeiro e Actor António Silva, e para nascente, a Alameda das Linhas 
de Torres, interferirão com o passeio e um parque de estacionamento da 
Concessionária EMPARK.  
 
No interior da estação haverá lugara à otimizações nas salas técnicas da 
estação. 
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Trata-se de uma zona urbanizada consolidada da cidade, com forte 
concentração de serviços, equipamentos de ensino e áreas residenciais, a Sul 
do Estádio José Alvalade. Simultaneamente toda esta área constitui
importante zona de acesso à zona mais central da cidade, com vias 
rodoviárias estruturantes, utilizadas tanto pelos transportes coletivos, como 
individuais, e constituindo igualmente um importante interface Metropolitano 
/ Carris / Transportes Rodoviá
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Localização da área de incidência de projeto 

3.2 Medidas da DIA relativas ao Patrimonio 
A DIA emitida em fase de Estudo Prévio para o projeto do Prolongamento das 
Linhas Amarela e Verde a executar no âmbito do Plano de Expansão do 
Metropolitano de Lisboa, 
(Viadutos do 
Património, as quais se indicam de seguida
apresentada no Relatório Base do RECAPE:
 

 CONDICIONANTES 1

1.Não afetar diretamente bens imoveis classificados ou em vias de 
classificação.
 

 RECAPE 1

1.Demonstração de que o Projeto de Execução foi desenvolvido tendo em 
consideração as delimitações oficiais dos bens imóveis patrimoniais 
classificados e em vias de classificação, respetivas zonas de proteção legal em 
vigor, e dos bens imóveis de interesse
imóveis (Anexo III do Regulamento do PDM de Lisboa), fazendo
para evitar a respetiva afetação. 
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 RECAPE 2 

Identificação realizada pelo Metropolitano de Lisboa relativamente ao 
edificado sujeito às eventuais interferências em consequência dos 
assentamentos em superfície, revista, complementada e detalhada, 
viabilizando, assim, a pormenorização do Plano de Instrumentação e 
Observação a adotar e a definição das medidas mais adequadas a cada caso 
em concreto. 
 

 RECAPE 3 

Soluções que permitam atenuar as alterações geológicas, a afetação da 
estabilidade do maciço rochoso, as vibrações e consequentemente minimizar 
a afetação do edificado e atividades existentes na proximidade do Projeto. 
 

 RECAPE 4 

Plano de Instrumentação e Observação no sentido de detetar, quantificar e 
prevenir possíveis danos nas estruturas (por exemplo, ao nível do edificado) e 
deformações da superfície, bem como prevenir que eventuais deformações 
tenham consequências ao nível do edificado. 
 

 RECAPE 13 

Plano de Salvaguarda do Património Cultural, que compreenda todas as ações 
a implementar referentes à salvaguarda, monitorização, conservação e 
restauro, do património, quer numa fase prévia à obra, quer na fase de 
execução, quer na fase de exploração. 
 

 RECAPE 18 

Carta de Condicionantes à localização dos Estaleiros, manchas de empréstimo 
e depósito, com a implantação dos elementos patrimoniais identificados, a 
qual deve integrar o Caderno de Encargos da Obra; na fase obra a mesma 
deverá ser facultada a cada empreiteiro. 
 

 RECAPE 19 

Análise da instalação de estaleiros, acessos à obra e áreas de 
empréstimo/depósito de inertes em locais situados a menos de 25 m das 
ocorrências patrimoniais, que deve ser condicionada ao mínimo necessário 
para a realização da obra. 
 

 RECAPE 20 

Cronograma da Obra, o qual deve compreender o tempo necessário à boa 
execução das medidas de salvaguarda do Património Cultural, nomeadamente 
para a realização de todos os trabalhos arqueológicos. 
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4 Situação de Referência 

4.1 Metodologia 
Os trabalhos arqueológicos que aqui se propõem foram executados segundo o 
Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de 
Novembro de 2014), o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, 
(Regulamentação dos Procedimentos de AIA), os Decretos-lei n.º 114/2012 e 
n.º 115/2012, de 25 de Maio de 2012 (Lei orgânica das Direções Regionais de 
Cultura e da Direção-Geral do Património Cultural, respetivamente) e 
pretendem cumprir os termos de referência para o descritor património 
arqueológico em estudos de Impacte Ambiental (Circular do Instituto 
Português de Arqueologia, de 10 de Setembro de 2004). 
 
O pedido de autorização de trabalhos arqueológicos (P.A.T.A.) foi enviado à 
Direção Geral de Património Cultural, no dia 24 de Fevereiro de 2021, com a 
direção científica de João Albergaria, tendo sido aprovado pela Direção Geral 
de Património Cultural, conforme ofício emitido em 18 de Março de 2021. O 
processo tem o n.º 93/1(238)-H (CS:217192). 
 
Os trabalhos realizados não se sobrepõem com outros trabalhos aprovados 
pelas Direções Regionais de Cultura e pela Direção Geral de Património 
Cultural. A equipa técnica teve uma afetação de 100% a este projeto. 

4.1.1 Levantamento de informação 

4.1.1.1 ESCALA DE ANÁLISE ESPACIAL 
A situação atual do factor Património circunscreve uma faixa de terreno 
designada como área de enquadramento histórico (corredor com 400m de 
largura), que tem a finalidade de inventariar e localizar todas as ocorrências 
patrimoniais existentes na área em estudo. 
 
A área de incidência de projeto consiste no corredor onde se realizaram 
prospeções arqueológicas sistemáticas, com cerca de 622m de extensão e 
100m de largura máxima. 
 
A área de afetação direta corresponde à zona de implantação do projeto. A 
área de afetação indirecta consiste num corredor com 50m de largura, 
centrado ao eixo da linha. Esta faixa de terreno constitui uma medida 
preventiva e deverá servir para sinalizar todos os potenciais impactes 
negativos directos, que poderão eventualmente ocorrer durante o decorrer da 
empreitada, mais concretamente na abertura de acessos às frentes de obra, 
na desmatação do terreno e na movimentação de máquinas. 
 
Para determinar a incidência de impacte, a distância foi estabelecida a partir 
do limite externo conhecido da ocorrência patrimonial e o eixo da linha de 
metro. 

4.1.2 Recolha bibliográfica 
O levantamento da informação de cariz patrimonial e arqueológico incidiu 
sobre os seguintes recursos: 
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• Portal do Arqueólogo: Sítios (Base de Dados Nacional de Sítios 
Arqueológicos, doravante designada Endovélico)1 da responsabilidade 
da Direcção Geral do Património Cultural (DGPC). 

• Ulysses, sistema de informação do património classificado/DGPC 2 da 
responsabilidade da Direcção Geral do Património Cultural (DGPC). 

• SIPA, Sistema de Informação para o Património Arquitetónico3 da 
responsabilidade da Direcção Geral do Património Cultural (DGPC).  

• Património Geológico de Portugal: Inventário de geossítios de 
relevância nacional da responsabilidade da Universidade do Minho4 

• Vias Romanas em Portugal: Itinerários5 da autoria de Pedro Soutinho 
• Googlemaps6 
• Revisão do Plano Diretor Municipal de Lisboa, publicada pelo Aviso n.º 

11622/2012, Diário da República, 2.ª série, n.º 168 de 30/08/2012, 
30275 – 30377; alterada pelo Aviso n.º 5804/2014, Diário da República, 
2.ª série, n.º 88 de 11/05/2014; retificada pela Declaração n.º 67/2015 
e corrigida pela Declaração n.º 68/2015, Diário da República, 2.ª série, 
n.º 64 de 01/04/2015; novamente alterada pelo Aviso n.º 2099/2017, 
Diário da República, 2.ª série, n.º 40 de 24/02/2017; outra vez 
corrigida pela Declaração n.º 50/2017, Diário da República, 2.ª série, 
n.º 139 de 20/07/2017; mais uma vez alterada pelos Avisos n.º 
9443/2017 e 9444/2017, Diário da República, 2.ª série, n.º 158 de 
17/08/2017 e novamente corrigida pela Declaração n.º 13/2018, Diário 
da República, 2.ª série, n.º 77 de 19/04/2018; outra vez alterada pelo 
Aviso n.º 15928/2019, Diário da República, 2.ª série, n.º 193 de 
08/10/2019, e corrigida pela Declaração n.º 95/2019, Diário da 
República, 2.ª série, n.º 225 de 22/12/2019; alterada por adaptação 
pela Declaração n.º 70/2020, Diário da República, 2.ª série, n.º 173 de 
04/09/2020, retificada pela Declaração de Retificação n.º 703/2020 , 
Diário da República, 2.ª série, n.º 202 de 16/10/2020; com nova 
alteração pelo Aviso n.º 20431/2020, Diário da República, 2.ª série, n.º 
245 de 18/12/2020. 

• Plano de Pormenor Alvalade XXI, publicado pelo Aviso n.º 5763/2013, 
Diário da República, 2.ª série, n.º 84 de 02/05/2013, 13959 – 13961 

• Plano de Urbanização do Alto do Lumiar ratificado pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.o 126/98, Diário da República, 1.ª série B, n.º 
248 de 27/10/1998, 5556 – 5569, alterado pelo Aviso n.º 9017/2014, 
Diário da República, 2.ª série, n.º 149 de 05/08/2014 

• Lisboa: Contactos: Diretório aa Cidade 
(https://informacoeseservicos.lisboa.pt/contactos/diretorio-da-
cidade, 17/03/2021) 

• Lisboa: Cidade: Urbanismo: Planeamento Urbano 
(https://www.lisboa.pt/cidade/urbanismo/planeamento-urbano, 
25/03/2021) 

                                         
1 http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios. O Código Nacional de Sítio 
(CNS) dá acesso á ficha com a descrição do mesmo no Endovélico 
2 http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-
patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/ 
3 http://www.monumentos.gov.pt/site/app_pagesuser/Default.aspx 
4 http://geossitios.progeo.pt/index.php 
5 http://viasromanas.pt/ 
6 https://maps.google.pt/ 
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• Lisboa Interactiva: Câmara Municipal de Lisboa (https://websig.cm-
lisboa.pt/MuniSIG/visualizador/index.html?viewer=LxInterativa.LXi, 
17/03/2021) 

• LX Conventos (http://lxconventos.cm-lisboa.pt/, 25/03/2021) 
• Bibliografia publicada sobre a região. 

4.1.2.1 COMENTÁRIOS À LOCALIZAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS  
O Endovélico regista 8 sítios arqueológicos na freguesia do Lumiar, mas só 
fornece a localização de 6. Destes só um, o CNS 36684 - Lisboa - Convento de 
Nossa Senhora da Porta do Céu/ Colégio Mira Rio (n.º 35) se encontra dentro 
da área de enquadramento histórico do presente trabalho. 
 
Os dois registos sem georreferenciação são o CNS 552 - Alto dos Pinheiros e o 
CNS 37588 -Lisboa - Inscrição romana de Telheiras. O CNS 552 - Alto dos 
Pinheiros refere-se ao mesmo sítio que o CNS 18794 – Lumiar, que está 
localizado pelo Endovélico fora da área de enquadramento histórico. O 
primeiro retêm a designação de Félix Alves Pereira que descobriu o sítio 
(Pereira, 1918a, 71), o segundo o nome fornecido pela Carta Arqueológica do 
Concelho de Lisboa (Cardoso, 1988b, 16). 
 
O CNS 37588 -Lisboa - Inscrição romana de Telheiras regista o pedestal 
honorífico de L. Avrelius Verus (Reis, 2020a), encontrado em 2000, num pátio 
em Telheiras, onde era usado como floreira e desde então guardado na Igreja 
da Nossa Senhora da Porta do Céu (n.º 34). 
 
A área de enquadramento histórico intercepta a Alameda da Linha das Torres 
que pertence ao eixo tradicional de acesso à cidade de Lisboa por Norte, com 
origem na via romana7 que ligava Olisipo a Ierabriga8, pelo vale de Loures. No 
entanto optou-se por não considerar aquela Alameda como um elemento 
patrimonial já que não se reconhece aqui nenhum vestígio da via antiga. Este 
espaço foi profundamente alterado com o processo de urbanização do aro 
agrícola de Lisboa, que começou paulatinamente no séc. XVIII, se intensificou 
no séc. XIX e que na primeira metade do séc. XX já tinha alterado 
radicalmente a paisagem. Mas, mesmo considerando remota a possibilidade 
de sobrevivência de vestígios da antiga via, não se deve deixar de ter em 
conta esta hipótese nos trabalhos de campo. 
 

4.1.2.2 ANÁLISE TOPONÍMICA 
A análise dos topónimos recenseados na CMP 1:25000 verificou a ausência de 
topónimos com potencial significado arqueológico na área de projecto do 
empreendimento em estudo.  

                                         
7 “Atravessando longitudinalmente o vale da Baixa em direção à Rua das Portas de Santo 
Antão (cujo topónimo medieval era “Corredoura”), seguia depois pela Rua de São José, 
Andaluz, infletindo depois para Entrecampos (antigos campos de “Alvalade”), passando 
nas proximidades da necrópole romana afetada pela abertura da atual Avenida da República, 
para se dirigir depois à atual Calçada de Carriche, atingindo desta forma a Várzea de Loures, 
para flanquear o rio de Loures” (Silva, 2012a, 83). 
8 Provavelmente localizada no CNS 3923 - Monte dos Castelinhos (Vila Franca de Xira, 
Castanheira do Ribatejo). 
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4.1.3 Prospeção arqueológica 
As prospeções arqueológicas realizaram-se no dia 11 de Abril de 2021, tendo 
sido usado 1 dia útil de trabalho de campo. 
 
Conforme consta no Formulário que acompanha o Pedido de Autorização de 
Trabalhos Arqueológicos, o técnico responsável foi devidamente autorizado 
pelo responsável pela elaboração do Estudo de Impacte Ambiental para 
realizar prospeções arqueológicos nos terrenos e responsabiliza-se por 
eventuais danos causados pela atividade arqueológica. A sinalização e 
segurança foi efetuada conforme a legislação prevista para este tipo de 
trabalhos de campo. 
 
A documentação recolhida nos trabalhos de campo foi integralmente 
transposta para o atual relatório. Como não foram recolhidos materiais 
arqueológicos no decorrer das prospeções arqueológicas, não há necessidade 
de fazer qualquer depósito de materiais arqueológicos. 

4.1.3.1 VISIBILIDADE DO TERRENO 
O descritor de visibilidade do terreno encontra-se organizado em duas 
categorias subordinadas: a primeira consiste numa análise geral da 
visibilidade do terreno, que nos permite distinguir as grandes unidades de 
observação; a segunda distingue-se pela necessidade de pormenorizar o grau 
de visibilidade boa do terreno (ver Quadro 2). 
 
Visibilidade má do terreno 1 Intransponível ao percurso pedestre. 
Visibilidade mista do terreno 2 Arvoredo denso, mas com o mato medianamente 

limpo. 
Facilita o percurso pedestre e a observação geral do 
terreno. 

Visibilidade média do terreno 3 Arvoredo pouco denso e com vegetação acima do 
joelho. 
Facilita o percurso pedestre e a observação de 
construções. 

Visibilidade boa do terreno 4 Arvoredo pouco denso e com vegetação abaixo do 
joelho. 
Facilita o percurso pedestre, a observação de 
construções e de materiais arqueológicos. 

Solo urbano 5 Sem arvoredo, com vegetação abaixo do joelho, 
grande quantidade de entulho e de lixo recente. 
Observação de construções, mas superfície de solo 
original sem qualidade de observação. 

Aterros e escavações 6 Sem arvoredo, sem vegetação e com o terreno 
completamente revolvido. 
Superfície do solo original sem qualidade de 
observação. 

Área vedada 7 Intransponível ao percurso pedestre. 
Terreno de forte inclinação 8 Percurso pedestre dificultado por questões de 

segurança. 
Áreas de fogo e de desmatação 9 Arvoredo pouco denso e vegetação rasteira 

Facilita o percurso pedestre, a observação de 
construções e de materiais arqueológicos. 

Quadro 1 – Graus de visibilidade do terreno 
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Visibilidade mínima da 
superfície do solo 

4.1 Vegetação rasteira a cobrir a quase totalidade do solo. 
Observação facilitada de construções, mas com 
identificação difícil de materiais arqueológicos. 

Visibilidade intermédia da 
superfície do solo 

4.2 Vegetação rasteira a cobrir parcialmente o solo. 
Observação facilitada de construções e identificação 
razoável de materiais arqueológicos. 

Visibilidade elevada da 
superfície do solo 

4.3 Solo limpo por trabalhos agrícolas recentes. 
Observação facilitada de construções e de materiais 
arqueológicos. 

Quadro 2 – Grau de diferenciação do descritor 4 

4.1.3.2 FICHA DE SÍTIO 
O registo dos sítios com valor patrimonial identificados no decorrer dos 
trabalhos de campo é feito numa ficha criada para este efeito. A Ficha de 
Sítio encontra-se organizada em cinco grupos de descritores relacionados com 
os seguintes objetivos: 
 

• Identificação. 
• Localização administrativa e geográfica. 
• Descrição da Paisagem. 
• Caraterização do material arqueológico. 
• Caraterização das estruturas. 
• Avaliação e classificação do valor patrimonial. 
• Avaliação e classificação do Valor de impacte patrimonial. 

 
 

Número Numeração sequencial dos sítios identificados. 
Designação Nome do lugar identificado ou do topónimo mais próximo situado 

na mesma freguesia. 
CNS Classificação Numérica de Sítios, atribuída na Base de Dados 

Endovélico (DGPC). 
Tipo de sítio Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico 

(DGPC). 
Período Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico 

(DGPC). 
Tipo de trabalhos 

realizados 
Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico 

(DGPC). 
Classificação oficial Tipo de Classificação Oficial. 

Legislação Decreto-Lei que define a Classificação Oficial. 
ZEP Zona Especial de Proteção, com o Decreto-Lei que a define. 

Quadro 3 – Grupo de descritores relacionado com a identificação de sítio 

 
Topónimo Topónimo na CMP 1:25000 mais próximo situado na mesma 

freguesia. 
Lugar Nome do lugar situado mais próximo, considerando sempre as 

fontes orais. 
Freguesia Freguesia onde está localizado. 
Concelho Concelho onde está localizado. 

Sistemas de 
Coordenadas 

ETRS 89 

C.M.P. Número da folha da Carta Militar de Portugal esc. 1:25000 

Quadro 4 – Grupo de descritores relacionado com a localização de sítio 
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Acessibilidade Tipo de Acessos e respetiva inventariação. 

Âmbito geológico Caracterização geológica sumária do local de implantação do 
sítio.  

Relevo Descrição sumária do relevo onde o sítio se encontra 
implantado.  

Coberto vegetal Descrição sumária da vegetação que cobre e circunda o sítio. 
Uso do solo Descrição do uso do solo no local implantação do sítio. 

Controlo Visual da Paisagem Descreve a amplitude da paisagem observável a partir do sítio. 
Tipo de vestígios 

identificados  
Caracterização dos vestígios que permitiram a identificação do 

sítio. 

Quadro 5 – Grupo de descritores relacionado com a descrição da paisagem envolvente 

 
Área de dispersão Caracterização da área de dispersão do material 

arqueológico. 
Tipo de dispersão Caracterização da forma como o material arqueológico se 

distribui pela área do sítio. 
Tipo de material presente Recenseamento dos tipos de material arqueológico 

observados no sítio. 
Características do material 

identificado 
Descrição mais pormenorizada do material arqueológico 

observado. 
Cronologia do material 

identificado 
Caracterização cronológica do material arqueológico 

observado. 

Quadro 6 - Grupo de descritores relacionado com a caracterização do material arqueológico 

 
Estado de conservação Caraterização do estado de conservação das estruturas. 

Descrição da planta e relação 
espacial das estruturas 

Descrição da forma como as estruturas identificadas se 
organizam espacialmente. 

Modo de Construção Descrição do modo de construção de cada estrutura. 
Materiais de Construção Descrição dos materiais usados na construção de cada 

estrutura. 
Descrição das estruturas Descrições das características de cada estrutura que não 

tenham sido assinaladas nos campos anteriores. 
Interpretação funcional das 

estruturas 
Proposta da função de cada estrutura. 

Elementos datantes da estrutura Registo de eventuais elementos datantes intrínsecos a 
cada estrutura. 

Quadro 7 - Grupo de descritores relacionado com a caraterização das estruturas 

4.1.3.3 REGISTO FOTOGRÁFICO 
O registo fotográfico realizado teve como objetivos a obtenção de imagens 
dos sítios com valor patrimonial, da paisagem envolvente, do relevo e da 
vegetação que cobria o terreno, na área que será afetada por este projeto. 

4.1.3.4 REGISTO CARTOGRÁFICO 
Todos os sítios foram localizados na Carta Militar de Portugal, folhas n.º 417 e 
n.º 431 e georeferenciados com coordenadas em ETRS 89 (Anexo I, Fig.ª 1, à 
escala 1:25000). 
 
Os sítios identificados nas prospeções arqueológicas e o grau de visibilidade 
do terreno na área de incidência deste projeto foram também localizados na 
cartografia (1:5000, Anexo I, fig.ª 2 e fig.ª 3). 
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N.º Designação Concelho Freguesia   M P 

1 Escola Alemã Lisboa Lumiar  -89600 -100509 

2 Estação de Metro do Campo Grande Lisboa Lumiar 
 

-89071 -100317 

3 Palácio do Conde de Vimioso Lisboa Alvalade 
 

-88886 -100336 

4 Alameda das Linhas de Torres, 98 Lisboa Lumiar  -88975 -99805 

5 Alameda das Linhas de Torres, 82-86 Lisboa Lumiar  -88972 -99854 

6 Alameda das Linhas de Torres, 78-80 Lisboa Lumiar 
 

-88966 -99867 

7 Busto de Francisco Stromp Lisboa Lumiar 
 

-88990 -100035 

8 Alameda das Linhas de Torres, 34 Lisboa Lumiar  -88936 -100022 

9 Vila Sousa Lisboa Lumiar  -88906 -100076 

10 Azinhaga de Entremuros Lisboa Lumiar 
 

-88806 -100053 

11 Quinta do Poche Lisboa Lumiar 
 

-88955 -100102 

12 Quinta de Nossa Senhora do Carmo Lisboa Lumiar  -88944 -100123 

13 Alameda das Linhas de Torres, 27-31 Lisboa Lumiar  -88937 -100143 

14 Quinta das Mouras Lisboa Lumiar 
 

-88887 -100149 

15 Alameda das Linhas de Torres, 6 Lisboa Lumiar 
 

-88855 -100237 

16 Alameda das Linhas de Torres, 2-4 Lisboa Lumiar  -88848 -100271 

17 Colégio de Santa Doroteia Lisboa Lumiar  -88703 -100217 

18 Metrovóide Lisboa Lumiar 
 

-88491 -100203 

19 Cruzeiro das Laranjeiras Lisboa Alvalade 
 

-88896 -100350 

20 Campus do LNEC Lisboa Alvalade  -87716 -100288 

21 Hospital Júlio de Matos Lisboa Alvalade  -88124 -100493 

22 Colégio de São Vicente de Paulo Lisboa Alvalade 
 

-88530 -100369 

23 Casa da Quinta da Pimenta Lisboa Alvalade 
 

-88996 -100530 

24 Jardim do Campo Grande Lisboa Alvalade  -88858 -100460 

25 Dom Afonso Henriques Lisboa Alvalade  -88846 -100479 

26 Dom João I Lisboa Alvalade 
 

-88860 -100487 

27 Edifício do Arquivo Nacional da Torre do Tombo Lisboa Alvalade 
 

-88954 -100924 

28 Rua Professor Francisco Gentil, 6-8E Lisboa Lumiar  -89596 -100246 

29 Telheiras Lisboa São Domingos de Benfica  -89899 -100326 

30 Rua Prof. Vítor Fontes, 8-10E Lisboa Lumiar 
 

-89529 -100287 

31 Estação de Metro de Telheiras Lisboa Lumiar 
 

-89816 -100334 

32 Estrada de Telheiras, 102 Lisboa Lumiar  -89737 -100340 

33 Estrada de Telheiras, 102A-102E Lisboa Lumiar  -89676 -100338 

34 Igreja de Nossa Senhora da Porta do Céu Lisboa Lumiar 
 

-89717 -100381 

35 
Lisboa - Convento de Nossa Senhora da Porta do 
Céu/ Colégio Mira Rio Lisboa Lumiar  -89697 -100377 

Quadro 8 – Localização das ocorrências patrimoniais 

4.1.3.5 INFORMAÇÃO ORAL 
No decorrer das prospeções arqueológicas sistemáticas não se recolheu 
informação oral pertinente. 

4.1.4 Valor patrimonial 
A avaliação do Valor Patrimonial é obtida a partir dos descritores 
considerados mais importantes para calcular o valor patrimonial de cada sítio. 
O valor patrimonial é calculado usando as categorias apresentadas no Quadro 
11, às quais é atribuída uma valoração quantitativa. 
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A avaliação patrimonial das ocorrências patrimoniais aplica-se somente às 
ocorrências inventariadas na área de projeto. 
 
Valor da Inserção Paisagística 2 

Valor da Conservação 3 
Valor da Monumentalidade 2 

Valor da raridade (regional) 4 
Valor científico 7 
Valor histórico  5 

Valor Simbólico 5 

Quadro 9 – Fatores usados na avaliação patrimonial e respetiva ponderação 

 
Por Valor da Inserção Paisagística entende-se a forma como o sítio se 
relaciona com o espaço envolvente, se esta relação acrescenta ou não valor 
ao sítio, assim como a avaliação da qualidade desse espaço. Se, por exemplo, 
a paisagem onde o sítio se encontra se apresentar semelhante à paisagem 
original, entenda-se a paisagem contemporânea da construção e utilização do 
sítio, a sua inserção paisagística será considerada “com interesse”. 
 
Se não for possível determinar este valor, o mesmo não contribuirá para o 
cálculo do Valor Patrimonial. 
 

Com Interesse 5 
Com pouco interesse 2 

Sem Interesse 1 
Indeterminável Nulo 

Quadro 10 - Descritores do valor da inserção paisagística e respetivo valor numérico 

 
O Valor da Conservação avalia o estado de conservação da incidência 
patrimonial em questão. Do valor deste item pode depender uma decisão de 
conservação e/ou restauro de um sítio, já que é mais profícuo, se todas as 
outras variáveis forem iguais, investir na conservação de um sítio em bom 
estado do que num sítio em mau estado. 
O nível de conservação de um sítio subterrado é desconhecido, portanto este 
critério não será tido em conta na determinação do Valor Patrimonial. 
 

Bom 5 
Regular 2 

Mau 1 
Desconhecido Nulo 

Quadro 11 - Descritores do valor da conservação e respetivo valor numérico 

 
O Valor da Monumentalidade considera o impacto visual da incidência 
patrimonial no meio envolvente, dadas as suas características arquitetónicas 
e artísticas. Avalia simultaneamente o impacto que resulta de uma intenção 
evidente dos construtores do sítio em questão e o impacto que é atualmente 
observável, que decorre da evolução do sítio e da paisagem onde se insere, 
assim como da evolução das categorias culturais que reconhecem, ou não, a 
monumentalidade de um sítio. 
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É claro que a atribuição deste valor deve ser avaliada regionalmente. A 
valorização das suas características arquitetónicas e artísticas será feita tendo 
em consideração a sua relevância a nível regional. 
 
Também neste caso não será possível determinar o Valor da Monumentalidade 
de um sítio totalmente enterrado e nesse caso este critério não será tido em 
conta na determinação do Valor Patrimonial. 
 

Elevado 5 
Médio 2 

Reduzido 1 
Indeterminável Nulo 

Quadro 12 - Descritores do valor da monumentalidade e respetivo valor numérico 

 
O Valor da Raridade é determinado pela quantidade de incidências 
patrimoniais com as mesmas características daquela que se encontra em 
avaliação na região em estudo. Haverá situações, por incapacidade de 
caracterizar convenientemente o objeto em estudo, em que se desconhecerá 
a raridade do mesmo. Nesse caso este critério não será tido em conta na 
determinação do Valor Patrimonial. 
 

Único 5 
Raro 4 

Regular 2 
Frequente 1 

Desconhecido Nulo 

Quadro 13 - Descritores do valor da raridade e respetivo valor numérico 

 
O Valor científico é o resultado do potencial que se atribui, ao sítio em 
avaliação, para o conhecimento das sociedades que o construíram e 
utilizaram. Este valor é independente da antiguidade atribuída à incidência 
patrimonial em questão. 
 
Mais uma vez, se este valor for indeterminável, não será tido em conta na 
determinação do Valor Patrimonial. 
 

Elevado 5 
Médio 2 

Reduzido 1 
Indeterminável Nulo 

Quadro 14 - Descritores do valor científico e respetivo valor numérico 

 
No Valor histórico valoriza-se a importância que a incidência patrimonial tem 
como objeto representativo de um determinado período histórico na região 
em questão. Neste caso a antiguidade do objeto já será considerada, visto 
que, em geral, conservam-se menos vestígios dos períodos históricos mais 
recuados, o que aumenta a importância de cada vestígio singular. 
 
Também é considerado na atribuição deste valor que para o conhecimento das 
sociedades pré-históricas, assim como para o conhecimento de muitos aspetos 
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das sociedades históricas e mesmo contemporâneas, os vestígios materiais são 
a única fonte de informação disponível. 
 
Também neste caso é possível que este valor seja indeterminável e 
consequentemente não será utilizado no cálculo do valor patrimonial. 
 

Elevado 5 
Médio 2 

Reduzido 1 
Indeterminável Nulo 

Quadro 15 - Descritores do valor histórico e respetivo valor numérico 

 
Com o Valor simbólico pretende-se avaliar a importância que a incidência 
patrimonial tem para as comunidades que usufruem dela atualmente. A 
atribuição deste valor depende da perceção do lugar do objeto na identidade 
comunitária, da relação afetiva que as populações mantêm com ele, da 
importância na sua vivência social e religiosa. Se não for possível determinar 
este valor, o mesmo não será usado para calcular o Valor Patrimonial. 
 

Elevado 5 
Médio 2 

Reduzido 1 
Indeterminável Nulo 

Quadro 16 - Descritores do valor simbólico e respetivo valor numérico 

 
O Valor Patrimonial resulta pois da avaliação dos sete fatores anteriormente 
descritos. Esta avaliação decorre da observação do sítio e análise da 
informação existente sobre o mesmo. Classifica-se cada sítio segundo um 
determinado “valor” (Inserção Paisagística, Conservação, Monumentalidade, 
etc.), através de uma valoração qualitativa (Elevado, Médio, Reduzido, por 
exemplo) à qual é atribuído um valor numérico conforme os quadros 
anteriores. 
 
Como se considera que os ditos fatores não devem pesar da mesma forma no 
Valor Patrimonial, são ponderados de forma diferenciada, conforme os 
valores apresentados no Quadro 19. 
 
Assim, o Valor Patrimonial é um índice que resulta da soma dos produtos dos 
vários critérios apresentados com o valor de ponderação, dividida pelo 
número total de categorias consideradas, ou seja: 
 

(Valor da Inserção Paisagística*2) + (Valor da Conservação*3) + (Valor 
da Monumentalidade*2) + (Valor da raridade*4) + (Valor cientifico*7) 
+ (Valor histórico*5) + (Valor Simbólico*5) / 7 

 
Se todos os fatores forem considerados, o Valor Patrimonial mais baixo 
atribuível será igual a 4, enquanto o valor mais alto será igual a 20. Só será 
obtido um valor patrimonial inferior a 4, o que corresponde à Classe E de 
Valor Patrimonial, se os únicos fatores considerados no cálculo do Valor 
Patrimonial forem aqueles cujo grau de ponderação é o mais baixo, a saber, o 
Valor da Inserção Paisagística, o Valor da Conservação e o Valor da 
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Monumentalidade. Num caso destes, o Valor Patrimonial obtido reflete 
sobretudo o desconhecimento acerca da incidência patrimonial em questão e 
portanto deve ser manuseado com muita cautela. 
 
Conforme o Valor Patrimonial cada incidência patrimonial é atribuível a uma 
Classe de Valor Patrimonial, correspondendo a Classe A às incidências 
patrimoniais de valor mais elevado e a classe E às incidências patrimoniais 
com menor valor. 
 

Significado Classe de Valor Patrimonial Valor Patrimonial 
Muito elevado A ≥16 ≤20 

Elevado B ≥12 <16 
Médio C ≥8 <12 

Reduzido D ≥4 <8  
Muito reduzido E <4 

Quadro 17 - Relação entre as classes de valor patrimonial e o valor patrimonial 

4.2 Localização geográfica e administrativa 
A área de estudo localiza-se administrativamente no Distrito de Lisboa, 
concelho de Lisboa e freguesias do Lumiar e de Alvalade. 
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N.º Designação 
Tipo de 

Sítio 
CNS Classificação Legislação ZEP Cronologia Bibliografia 

1 Escola Alemã 
Conjunto 

edificado 
--- 

Valor 

Cultural 

PDM de Lisboa, art. 26º a 30º e 44º; Carta Municipal do Património Edificado e 

Paisagístico, n.º 18.42 
--- Contemporâneo 

Camara, 2009; Matos e 

Fonseca, 2018b,  

Anexo 5, [95] 

2 
Estação de Metro do 

Campo Grande 

Conjunto 

azulejar 
---     --- Contemporâneo CML, s.d.b 

3 
Palácio do Conde de 

Vimioso 

Conjunto 

edificado 
--- 

Interesse 

Público 
Decreto n.º 47 508, DG, I Série, n.º 20, de 24-01-1967 --- Moderno/Contemporâneo Silva, 1992a; SML, s.d.d 

4 
Alameda das Linhas 

de Torres, 98 

Conjunto 

edificado 
--- 

Valor 

Cultural 

PDM de Lisboa, art. 26º a 30º; Carta Municipal do Património Edificado e 

Paisagístico, n.º 18.91; PU do Alto do Lumiar, art. 25ºC, 25ºD, Anexo V, n.º 18.92 
--- Contemporâneo   

5 
Alameda das Linhas 

de Torres, 82-86 
Edifício --- 

Valor 

Cultural 

PDM de Lisboa, art. 26º a 30º; Carta Municipal do Património Edificado e 

Paisagístico, n.º 18.92; PU do Alto do Lumiar, art. 25ºC, 25ºD, Anexo V, n.º 18.91 
--- Contemporâneo   

6 
Alameda das Linhas 

de Torres, 78-80 
Edifício --- 

Valor 

Cultural 

PDM de Lisboa, art. 26º a 30º; Carta Municipal do Património Edificado e 

Paisagístico, n.º 18.92; PU do Alto do Lumiar, art. 25ºC, 25ºD, Anexo V, n.º 18.91 
--- Contemporâneo   

7 
Busto de Francisco 

Stromp 
Escultura ---     --- Contemporâneo CML, s.d.c 

8 
Alameda das Linhas 

de Torres, 34 
Edifício --- 

Valor 

Cultural 

PDM de Lisboa, art. 26º a 30º; Carta Municipal do Património Edificado e 

Paisagístico, n.º 18.84; PU do Alto do Lumiar, art. 25ºC, 25ºD, Anexo V, n.º 18.84 
--- Contemporâneo   

9 Vila Sousa Edifício --- 
Valor 

Cultural 

PDM de Lisboa, art. 26º a 30º e 44º; Carta Municipal do Património Edificado e 

Paisagístico, n.º 18.44 
--- Contemporâneo 

CML, s.d.h; Vale,  

Sousa e Costa, 2001a 

10 
Azinhaga de 

Entremuros 
Via --- 

Valor 

Cultural 

PDM de Lisboa, art. 44º; Carta Municipal do Património Edificado e Paisagístico, 

n.º 18.93; ; PU do Alto do Lumiar, art. 25ºC, 25ºD, Anexo V, n.º 18.93 
--- Moderno/Contemporâneo   

11 Quinta do Poche Edifício --- 
Valor 

Cultural 

PDM de Lisboa, art. 26º a 30ºe 44º; Carta Municipal do Património Edificado e 

Paisagístico, n.º 18.43 
--- Moderno?/Contemporâneo   

12 
Quinta de Nossa 

Senhora do Carmo 
Edifício --- 

Valor 

Cultural 

PDM de Lisboa, art. 26º a 30º e 44º; Carta Municipal do Património Edificado e 

Paisagístico, n.º 18.45 
--- Moderno/Contemporâneo Vale e Ferreira, 1998a 

13 
Alameda das Linhas 

de Torres, 27-31 
Edifício --- 

Valor 

Cultural 

PDM de Lisboa, art. 26º a 30º; Carta Municipal do Património Edificado e 

Paisagístico, n.º 18.80 
--- Contemporâneo   

14 Quinta das Mouras Edifício --- 
Valor 

Cultural 

PDM de Lisboa, art. 26º a 30º e 44º; Carta Municipal do Património Edificado e 

Paisagístico, n.º 18.46; PU do Alto do Lumiar, art. 25ºC, 25ºD, Anexo V, n.º 18.46 
--- Moderno/Contemporâneo   

15 
Alameda das Linhas 

de Torres, 6 
Edifício --- 

Valor 

Cultural 

PDM de Lisboa, art. 26º a 30º; Carta Municipal do Património Edificado e 

Paisagístico, n.º 18.47; PU do Alto do Lumiar, art. 25ºC, 25ºD, Anexo V, n.º 1847 
--- Contemporâneo   

16 
Alameda das Linhas 

de Torres, 2-4 
Edifício --- 

Valor 

Cultural 

PDM de Lisboa, art. 26º a 30º e 44º; Carta Municipal do Património Edificado e 

Paisagístico, n.º 18.48; PU do Alto do Lumiar, art. 25ºC, 25ºD, Anexo V, n.º 18.48 
--- Moderno/Contemporâneo   

17 
Colégio de Santa 

Doroteia 
Edifício --- 

Valor 

Cultural 

PDM de Lisboa, art. 26º a 30º e 44º; Carta Municipal do Património Edificado e 

Paisagístico, n.º 18.49; PU do Alto do Lumiar, art. 25ºC, 25ºD, Anexo V, n.º 18.49 
--- Contemporâneo Figueiredo, 2008b 

18 Metrovóide Escultura --- 
  

--- Contemporâneo CML, s.d.g 

19 
Cruzeiro das 

Laranjeiras 
Cruzeiro --- 

Monumento 

Nacional 
Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910 --- Moderno 

Silva, Oliveira e Avellar, 

1992/2004; SML, s.d.c 
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N.º Designação 
Tipo de 

Sítio 
CNS Classificação Legislação ZEP Cronologia Bibliografia 

20 Campus do LNEC 
Conjunto 

edificado 
--- 

Monumento 

de Interesse 

Público 

Portaria n.º 740-Z/2012, DR, 2.ª série, n.º 248 (suplemento), de 24-12-2012 

Portaria n.º 740-

Z/2012, DR, 2.ª 

série, n.º 248 

(suplemento), de 

24-12-2012 

Contemporâneo Martins, 2017a 

21 
Hospital Júlio de 

Matos 
Edifício --- 

Valor 

Cultural; 

Interior de 

ZEP 

PDM de Lisboa, art. 26º a 30º; Carta Municipal do Património Edificado e 

Paisagístico, n.º 42.02 

Portaria n.º 740-

Z/2012, DR, 2.ª 

série, n.º 248 

(suplemento), de 

24-12-2012 

Contemporâneo   

22 
Colégio de São 

Vicente de Paulo 
Edifício --- 

Valor 

Cultural 

PDM de Lisboa, art. 26º a 30º; Carta Municipal do Património Edificado e 

Paisagístico, n.º 09.05 
--- Contemporâneo Figueiredo, 2008c 

23 
Casa da Quinta da 

Pimenta 

Conjunto 

edificado 
--- 

Interesse 

Público 
Decreto n.º 27 396, DG, I Série, n.º 302, de 26-12-1936 --- Moderno/Contemporâneo S.A., s.d.a 

24 
Jardim do Campo 

Grande 
Jardim --- 

Valor 

Cultural 

PDM de Lisboa, art. 26º e 32º; Carta Municipal do Património Edificado e 

Paisagístico, n.º 09.09; ; PU do Alto do Lumiar, art. 25ºC, 25ºD, Anexo V, n.º 

18.93 

--- Moderno/Contemporâneo 
Lima e Camara, 

2005/2016 

25 
Dom Afonso 

Henriques 
Estátua ---     --- Contemporâneo CML, s.d.e 

26 Dom João I Estátua ---     --- Contemporâneo CML, s.d.f 

27 

Edifício do Arquivo 

Nacional da Torre 

do Tombo 

Edifício --- 

Monumento 

de Interesse 

Público 

Portaria n.º 740-P/2012, DR, 2.ª série, n.º 248 (suplemento), de 24-12-2012 

Portaria n.º 740-

P/2012, DR, 2.ª 

série, n.º 248 

(suplemento), de 

24-12-2012 

Contemporâneo Leite, 2011a 

28 

Rua Professor 

Francisco Gentil, 6-

8E 

Edifício --- 
Valor 

Cultural 

PDM de Lisboa, art. 26º a 30º; Carta Municipal do Património Edificado e 

Paisagístico, n.º 18.36 
--- Contemporâneo CML, s.d.d 

29 Telheiras 
Núcleo de 

povoamento 
--- 

Valor 

arqueológico, 

nível III 

PDM de Lisboa, art.  33º; Planta de qualificação do espaço urbano --- Moderno/Contemporâneo Vale, 2012a 

30 
Rua Prof. Vítor 

Fontes, 8-10E 
Edifício --- 

Valor 

Cultural 

PDM de Lisboa, art. 26º a 30º; Carta Municipal do Património Edificado e 

Paisagístico, n.º 18.36 
--- Contemporâneo CML, s.d.d 

31 
Estação de Metro de 

Telheiras 

Conjunto 

azulejar 
---     --- Contemporâneo CML, s.d.a 

32 
Estrada de 

Telheiras, 102 
Edifício --- 

Valor 

Cultural; 

Interior de 

PDM de Lisboa, art. 26º a 30º; Carta Municipal do Património Edificado e 

Paisagístico, n.º 18.69 

Portaria n.º 

261/2012, DR, 2.ª 

série, n.º 125, de 

Moderno?/Contemporâneo 
Matos e Fonseca, 2018b, 

Anexo 5, [96] 
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N.º Designação 
Tipo de 

Sítio 
CNS Classificação Legislação ZEP Cronologia Bibliografia 

ZEP 29-06-2012 

33 

Estrada de 

Telheiras, 102A-

102E 

Edifício --- 

Valor 

Cultural; 

Interior de 

ZEP 

PDM de Lisboa, art. 26º a 30º; Carta Municipal do Património Edificado e 

Paisagístico, n.º 18.69 

Portaria n.º 

261/2012, DR, 2.ª 

série, n.º 125, de 

29-06-2012 

Moderno? 
Matos e Fonseca, 2018b, 

Anexo 5, [96] 

34 

Igreja de Nossa 

Senhora da Porta do 

Céu 

Igreja --- 

Monumento 

de Interesse 

Público 

Portaria n.º 261/2012, DR, 2.ª série, n.º 125, de 29-06-2012 

Portaria n.º 

261/2012, DR, 2.ª 

série, n.º 125, de 

29-06-2012 

Moderno/Contemporâneo 

Larcher, 2008a; Lourenço 

e Mégre, 2016/2020; 

Marques, s.d.a; Reis, 

2020a; Vale et alli, 

1995/2003/2006 

35 

Lisboa - Convento 

de Nossa Senhora 

da Porta do Céu/ 

Colégio Mira Rio 

Convento 36684 
Interior de 

ZEP 
  

Portaria n.º 

261/2012, DR, 2.ª 

série, n.º 125, de 

29-06-2012 

Idade do Bronze - 

Médio/Moderno/ 

Contemporâneo 

Larcher, 2008a; Lourenço 

e Mégre, 2016/2020; 

Marques, s.d.a; Romão, 

2017a; Ventura e Krus, 

2012a; Vale et alli, 

1995/2003/2006; 

Ventura, Krus e Carvalho, 

2013a 

Quadro 18 – Situação de referência geral do estudo 
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4.3 Fator de património 

4.3.1 Caraterização da paisagem e do terreno 
O projeto em estudo localiza-se numa paisagem essencialmente urbana, com 
a topografia original do terreno profundamente alterada pela estação de 
metro do Campo Grande, pelas estradas de acesso à segunda circular e ao 
centro da cidade e pelos edifícios residenciais do bairro de Telheiras. 
 
A progressão terrestre decorreu normalmente, sem qualquer obstáculo 
morfológico nas prospeções sistemáticas. O observação do terreno foi muito 
condicionada pelo predomínio do solo artificializado, mesmo nos setores 
cobertos por vegetação. 
 

 
Figura 2 – Vista geral da área de implantação do estaleiro social junto a Telheiras (Torre 
Vicentina) 

 

 
Figura 3 – Vista geral da área de implantação do novo viaduto VL1 
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Figura 4 – Vista geral da área de implantação do novo viaduto VL2 

 

 
Figura 5 – Vista geral da área da frente de obra associada ao prolongamento do cais nascente 
da estação do Campo Grande e do viaduto a nascente onde se fará o reforço de pórticos 

4.3.2 Caraterização patrimonial 
Os trabalhos realizados (levantamento de informação bibliográfica e 
prospeções arqueológicas sistemáticas) contribuíram para o registo de 3 
ocorrências patrimoniais na área de incidência do projeto: o edificado da 
Escola Alemã (n.º 1), o conjunto azulejar da estação de metro do Campo 
Grande (n.º 2) e o Palácio do Conde de Vimioso (n.º 3). 
 
A Escola Alemã (n.º 1) está classificado como Imóvel de Valor Cultural no 
Plano Diretor Municipal de Lisboa e o Palácio do Conde de Vimioso (n.º 3) está 
classificada como Imóvel de Interesse Público, conforme o Decreto n.º 47 508, 
DG, I Série, n.º 20, de 24-01-1967. Estas duas ocorrências patrimoniais (n.º 1 e 



 

RECAPE – Prolongamento das Linhas Amarela e Verde – Viadutos do Campo Grande (Lote 3) 25

n.º 3) não constituem condicionantes legais determinantes, porque estão 
relativamente afastadas das áreas de intervenção deste projeto. 

N.º Designação Tipo de Sítio Cronologia 
Valor 
Patrimonial 

Classe de Valor 
Patrimonial 

1 Escola Alemã Conjunto edificado Contemporâneo 5,42 D 

2 Estação de Metro do Campo Grande Conjunto azulejar Contemporâneo 8,42 C 

3 Palácio do Conde de Vimioso Conjunto edificado Moderno/Contemporâneo 8 C 

Quadro 19 – Ocorrências patrimoniais identificadas na área de incidência do projeto 

 
Neste conjunto não há ocorrências com classificação oficial (Monumento 
Nacional, Imóvel de Interesse Público, Imóvel de Valor Concelhio ou Imóvel 
em Vias de Classificação), mas convém destacar a presença de 5 ocorrências 
patrimoniais inventariadas no Plano Diretor Municipal de Lisboa (n.º 6, n.º 8, 
n.º 9, n.º 11 e n.º 13). 
 
O valor patrimonial obtido para este conjunto revela duas ocorrências 
patrimoniais de Classe C (Valor patrimonial de Significado Médio) e uma 
ocorrência patrimonial de Classe D (Valor patrimonial de Significado 
Reduzido). 
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5 Avaliação de Impacte Patrimonial 
O processo de avaliação de impactes começa com a avaliação do Valor 
Patrimonial de cada sítio localizado exclusivamente, durante os trabalhos de 
campo, na área de projeto. 
 
Depois, é determinado o Valor de Impacte Patrimonial, a partir da relação 
existente entre o Valor Patrimonial de cada sítio e a magnitude de impacte 
(Intensidade de afetação e Área de impacte) previsto para cada ocorrência 
patrimonial. 

5.1 Caraterização e avaliação de impactes 
A caraterização e avaliação de impactes patrimoniais baseiam-se em dois 
descritores essenciais, como a natureza do impacte e a incidência de 
impacte, e descritores cumulativos, como a duração do impacte e o tipo de 
ocorrência. 
 

Negativo Quando a ação provoca um efeito prejudicial na incidência patrimonial. 
Positivo Quando a ação provoca um efeito benéfico na incidência patrimonial. 

Nulo Quando a ação não provoca qualquer efeito. 

Quadro 20 – Natureza de Impacte 

Direto Quando o impacte se faz sentir diretamente sobre a incidência patrimonial 
(faixa de expropriação do terreno). 

Indireto Quando o impacte produz um efeito indireto sobre a incidência patrimonial. 
Nulo Quando o impacte não provoca qualquer efeito. 

Quadro 21 – Incidência de Impacte 

Permanente Quando o impacte é permanente. 
Temporário Quando o impacte é temporário. 

Nulo Quando não há impacte. 

Quadro 22 – Duração de Impacte 

Certo Quando existe a certeza do impacte direto na Incidência Patrimonial. 
Provável Quando é provável o impacte direto na Incidência Patrimonial. 

Incerto Quando é incerto o impacte direto na Incidência Patrimonial. 
Nulo Quando não há impacte. 

Quadro 23 – Tipo de Ocorrência 

Local Quando há impacte local. 
Regional Quando há impacte na regional. 

Nacional ou supra-regional Quando há impacte nacional ou supra-regional. 
Nulo  

Quadro 24 – Dimensão Espacial 

 
Reversível Quando o impacte é reversível. 

Irreversível Quando o impacte é irreversível. 
Nulo  

Quadro 25 – Reversibilidade 

A avaliação de impactes patrimoniais tem de ter em consideração os múltiplos 
agentes de impacte associados a uma empreitada, mais concretamente a 
ação/tarefa que provoca o impacte negativo direto na ocorrência patrimonial. 
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Escavação do solo 
Abertura de valas 

Desmatação do terreno 
Terraplanagem da superfície do solo 

Aterro da superfície do solo 
Áreas de depósito sobre a superfície do solo 

Empréstimo de inertes 
Abertura de pedreira 
Abertura de acessos 

Alargamento de acessos existentes 
Circulação de maquinaria 
Implantação de estaleiro 

Quadro 26 – Agentes de impacte 

5.2 Valor de impacte patrimonial 
O Valor de Impacte Patrimonial é o índice que relaciona o Valor Patrimonial 
com os impactes previstos para cada sítio. Deste índice resultará a 
hierarquização dos sítios no âmbito da avaliação de impactes patrimoniais e 
condicionará as medidas de minimização de impacte negativo propostas. 
 
O Valor de Impacte Patrimonial relaciona o Valor Patrimonial com o Grau de 
Intensidade de Afetação e o Grau da Área afetada. Aos dois últimos fatores é 
atribuído um valor numérico conforme os Quadros 27 e 28. 
 
O Valor de Impacte Patrimonial é obtido através da seguinte fórmula: 
 
(Valor Patrimonial/2) * [(Grau de Intensidade de Afetação*1,5 + Grau da Área 
Afetada) /2] 
 
Nesta fórmula reduz-se a metade o Valor Patrimonial para que seja sobretudo 
o peso da afetação prevista a determinar o Valor de Impacte Patrimonial. 
Pretende-se, assim, que a determinação das medidas de minimização a 
implementar dependa sobretudo da afetação prevista para determinada 
incidência patrimonial. 
 
O Grau de Intensidade de Afetação é potenciado em um e meio em relação ao 
Grau da Área Afetada, de forma a lhe dar maior peso no Valor de Impacte 
Patrimonial, pois considera-se que é sobretudo daquele que depende a 
conservação de determinada incidência patrimonial. No entanto, ambos os 
valores são as duas faces da mesma moeda, e para que o seu peso não seja 
exagerado neste índice, o resultado da sua soma é dividido por dois. 
 

Máxima 5 
Elevada 4 

Média 3 
Mínima 2 

Residual 1 
Inexistente 0 

Quadro 27 – Descritores do Grau de Magnitude de Impacte e respetivo valor numérico 
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Se o Valor Patrimonial for obtido usando todos os fatores já definidos, o Valor 
de Impacto Patrimonial mais baixo será igual a 2,5, enquanto o mais elevado 
será igual a 62,5. Só se obterá um valor inferior a 2,5 se o Valor Patrimonial 
for inferior a 4. Estes valores, que correspondem à Classe E do Impacte 
Patrimonial, têm as mesmas razões e levantam as mesmas reservas que os 
valores correspondentes à Classe E de Valor Patrimonial. 
 

Total 100% 5 
Maioritária 60% a 100% 4 

Metade 40% a 60% 3 
Minoritária 10% a 40% 2 

Marginal 0 a 10% 1 
Nenhuma 0 0 

Quadro 28 – Descritores do Grau de Área Afetada e respetivo valor numérico 

Conforme o Valor de Impacte Patrimonial cada ocorrência patrimonial é 
atribuível a uma Classe de Impacte Patrimonial à qual são aplicáveis medidas 
específicas de minimização de impacto. 
 

Significado Classe de Impacte Patrimonial Valor de Impacte Patrimonial 
Muito elevado A ≥47,5 ≤62,5 

Elevado B ≥32,5 <47,5 
Médio C ≥17,5 <32,5 

Reduzido D ≥2,5 <17,5  
Muito reduzido E <2,5 

Quadro 29 - Relação entre as Classes e o Valor de Impacte Patrimonial 

 
A classificação global do significado de impactes é feita da seguinte forma: 
 

Significado de Impacte Classes de Impacte Patrimonial 
Impacte negativo pouco significativo C, D e E 

Impacte negativo significativo B 
Impacte negativo muito significativo A 

Quadro 30 – Classificação do Significado de Impactes 

5.3 Análise de impactes patrimoniais 

5.3.1 Fase de construção 
Os trabalhos realizados (levantamento de informação bibliográfica e 
prospeções arqueológicas) neste estudo revelaram a existência de 3 registos 
na área de incidência do projeto. 
 
Face aos resultados obtidos importa referir os seguintes aspetos: 
 

• Existem impactes negativos diretos nos painéis de azulejo 
existentes na estação de metro do Campo Grande (n.º 2), dado que 
a implantação do pilar VL 1-PT2 adjacentemente a um pilar do viaduto 
existente, imlica a ocorrência de impactes diretos com a métrica 
existente nos azulejos desse pilar, pelo que é necessário ter em conta 
uma solução estética para o conjunto azulejar que será criado pelo 
pilar existente + pilar PT2 do novo viaduto VL1. Esta solução é já 
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desenvolvida no âmbito do projeto de Estruturas e Arquitetura dos 
novos Viadutos e deverá ser implementada. 
 

• As ocorrências patrimoniais n.º 1 (Escola Alemã) e n.º 3 (Palácio do 
Conde de Vimioso) têm impactes patrimoniais nulos, porque o seu 
edificado classificado encontra-se a relativa distância das áreas de 
intervenção da obra (mais de 60m), apesar das respetivas zonas de 
proteção estarem relativamente próximas (mas sem qualquer 
interferência). 

 

N.º Designação Tipo de Sítio Km 
Distância ao limite 

de intervenção 

Valor de 
Impacte 

Patrimonial 

Classe de 
Impacte 

Patrimonial 

1 Escola Alemã Conjunto edificado VL2 (0+400) 3\66 --- --- 

2 Estação de Metro do Campo Grande Conjunto azulejar Estação 0 17,91 C 

3 Palácio do Conde de Vimioso Conjunto edificado Estação 12\62 --- --- 

Quadro 31 – Análise de impactes patrimoniais/distâncias ao eixo da via 

 
N.º  Designação Impacte Incidência Duração Ocorrência Dimensão Reversibilidade Magnitude Significância 

1 Escola Alemã Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo 

2 Estação de Metro do Campo Grande Negativo Direto Temporário Certo Local Irreversível Residual Reduzido 

3 Palácio do Conde de Vimioso Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo 

Quadro 32 – Análise de impactes patrimoniais 

5.3.2 Síntese de impactes 
Os trabalhos executados no âmbito do Descritor Património para a área de 
projecto demonstraram a existência de 3 sítios com valor patrimonial na área 
de incidência do projecto. Apesar do valor patrimonial dos locais identificados 
com afectação negativa directa (1 unidade no total), não existem motivos 
para inviabilizar este projecto, desde que sejam cumpridas as medidas 
mitigadoras preconizadas, pelo que globalmente os impactes conhecidos na 
fase de construção são minimizáveis e na fase de exploração serão nulos. 
 
Assim, em termos patrimoniais pode considerar-se como viável o projeto 
de empreitada proposta para análise. 
 
As medidas de minimização patrimonial específicas preconizadas deverão ser 
realizadas no decorrer do respectivo Acompanhamento Arqueológico. 
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6 Medidas de Minimização 

6.1 Medidas Genéricas 

6.1.1 Fase de Construção (acompanhamento arqueológico) 
A construção do projecto terá que ter, obrigatoriamente, acompanhamento 
arqueológico permanente e presencial durante as operações que impliquem 
movimentações de terras (desmatações, escavações, depósitos e empréstimos 
de inertes), quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases 
preparatórias, como a instalação de estaleiros ou desmatação. 
 
Após a desmatação do terreno na área dos estaleiros, será necessário 
proceder a novas prospecções arqueológicas sistemáticas, no solo livre de 
vegetação, para confirmar as observações constantes neste texto e identificar 
eventuais vestígios arqueológicos, numa fase prévia à escavação. 
 
O acompanhamento arqueológico da obra terá de ser continuado e direto por 
um arqueólogo em cada frente de trabalho sempre que as ações inerentes à 
realização do projeto não sejam sequenciais, mas simultâneas. 
 
No decorrer do acompanhamento arqueológico será necessário garantir a boa 
conservação do conjunto azulejar existente na estação de metro do Campo 
Grande (n.º 2). 
 
Antes da obra ter início deverá ser apresentado e discutido, por todos os 
intervenientes, o Plano de Salvaguarda Patrimonial. 
 
Da mesma forma, será importante discutir as medidas necessárias para evitar 
a destruição de sítios com valor patrimonial, bem como, os procedimentos e 
normas a cumprir durante o Acompanhamento Arqueológico. 
 
As observações realizadas pela equipa de arqueologia deverão ser registadas 
em Fichas de Acompanhamento, que têm os seguintes objectivos principais: 
 

• Registar o desenvolvimento dos trabalhos de minimização. 

• Registar todas as realidades identificadas durante o acompanhamento 
arqueológico (de carácter natural e de carácter antrópico) que 
fundamentam as decisões tomadas: o prosseguimento da obra sem 
necessidade de medidas de minimização extraordinárias ou a 
interrupção da mesma para proceder ao registo dos contextos 
identificados e realizar acções de minimização arqueológica, como por 
exemplo, sondagens arqueológicas de diagnóstico. 

 
Sempre que for detectado um novo local com interesse patrimonial, este 
deverá ser alvo de comunicação ao Dono de Obra, ao Empreiteiro e à Direção 
Geral de Património Cultural pelos canais que vierem a ser combinadas em 
sede própria. 
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No decorrer do Acompanhamento Arqueológico poderão ser realizados 
relatórios mensais e um relatório final, consoante a dimensão e a duração de 
projecto. 
 
No relatório mensal deverá constar uma breve descrição e caracterização da 
obra em curso, bem como, uma síntese de todos os trabalhos arqueológicos 
realizados pela equipa naquele mês. 
 
Outro objectivo importante deste texto será a apresentação de todas as 
incidências de carácter patrimonial identificadas ou realizadas no âmbito do 
Acompanhamento e a apresentação de medidas de minimização, no caso de 
surgiram novos locais com interesse patrimonial, a partir de elementos 
criteriosos e solidamente sustentados (avaliação do valor patrimonial do sítio 
e avaliação do grau de afectação do local identificado). 
 
Deverá ser feita a cartografia dos sectores de obra que foram alvo do 
Acompanhamento Arqueológico, tal como, a localização exacta de todas 
incidências patrimoniais identificadas (escala 1:25 000 e escala de projecto). 
 
O relatório final dos trabalhos arqueológicos corresponde à síntese de todas as 
tarefas. Assim, deverá feito um texto, no qual serão apresentados os 
objectivos e as metodologias usadas, bem como, uma caracterização sumária 
do tipo de obra, os tipos de impacte provocados e um retrato da paisagem 
original. 
 
Por fim, deverão ser caraterizadas todas as medidas de minimização 
realizadas, os locais de incidência patrimonial eventualmente identificados e 
descritos criteriosamente todos os sítios afectados pelo projecto. 
 
As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o 
acompanhamento arqueológico da obra devem, tanto quanto possível, e em 
função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ (mesmo que 
de forma passiva), no caso de estruturas, de tal forma que não se degrade o 
seu estado de conservação atual ou salvaguardadas pelo registo. 
 
As medidas patrimoniais genéricas, caso sejam identificadas novas ocorrências 
durante o trabalho de acompanhamento arqueológico da obra, são as 
seguintes: 

• Protecção, sinalização e vedação da área de protecção de cada 
local, desde que não seja afetado diretamente pelo projeto. 

 Sinalizar e vedar as eventuais ocorrências patrimoniais 
localizadas no interior da faixa de 25m centrada no eixo da 
linha, de forma a evitar a sua afetação pela circulação de 
pessoas e máquinas, que aí deverá ser proibida ou muito 
condicionada 

 Sinalizar as eventuais ocorrências situadas, até cerca de 50 m 
da obra, condicionando a circulação de modo a evitar a sua 
afetação 
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 A sinalização e a vedação deverão ser realizadas com estacas e 
fita sinalizadora, que deverão ser regularmente repostas. 

• Realização de sondagens arqueológicas manuais, no caso de se 
encontrarem contextos habitacionais ou funerários, durante o 
acompanhamento arqueológico. 

• As sondagens serão de diagnóstico e têm como principais 
objectivos: identificação e caracterização de contextos 
arqueológicos; avaliação do valor patrimonial do local; 
apresentação de soluções para minimizar o impacto da 
obra. 

• Os achados arqueológicos móveis efetuados no decurso da obra 
deverão ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de 
tutela. 
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Anexo II: Fichas de sítio 
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Sítio n.º 01

Designação Escola Alemã

Tipo de Sítio Conjunto edificado

Topónimo

CNS 0

Classificação Valor Cultural

Legislação PDM de Lisboa, art. 26º a 30º e 44º; Carta Municipal 
do Património Edificado e Paisagístico, n.º 18.42

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Camara, 2009; Matos e Fonseca, 2018b, Anexo 5, [95]

Período Contemporâneo

Concelho Lisboa

Freguesia Lumiar

Lugar

CMP 1:25000 431

Sistema de Coordenadas ETRS 89

M -89600 P -100509

Altitude 86

Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº

Relevo Colina Suave

Controlo visual da paisagem Reduzido

Uso atual do solo Urbano

Coberto vegetal Sem vegetação

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Estado de conservação das estruturas Intacto

Área de dispersão

Tipo de dispersão

Tipo de material identificado

Caraterísticas 

Cronologia 

Caraterização do material arqueológico

Ficha de Sítio

Recursos com informação

http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

http://www.ipa.min-cultura.pt/Endovélico (DGPC)

Inventário Património Classificado (DGPC)

Inventário Património Arquitetónico (IHRU)

Âmbito geológico Margas e calcários

Caraterização das estruturas

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Descrição da planta e relação espacial das estruturas

Conjunto edificado em funcionamento e em bom estado de conservação.

Modo de construção

Construção em alvenaria de tijolo, cimento, ferro e aço.

Descrição das estruturas

"Data de 1961 a construção da Escola Alemã de Lisboa, com um projeto da autoria do arquiteto alemão Otto Bartning.
O projecto dos jardins da escola datam de 1962, pelo Arquitecto Paisagista Gonçalo Ribeiro Telles e sua posterior 
execução.
Trata-se de um conjunto de edifícios construídos sob as premissas do Movimento Moderno, contrastante com a prática 
de uma Arquitetura Nacionalista imposta pelo Estado Novo. Otto Bartning reafirma com a Escola Alemã de Lisboa uma 
necessária e emergente reforma do panorama da arquitetura em Portugal.
A organização do conjunto de edifícios conformava espaços verdes e permitia percorrer o espaço da escola de um 
modo fluído e envolto, na época, numa atmosfera rural." (Fonseca, 2018b, Anexo 5, [95])

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas
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Avaliação Patrimonial Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação 0

Área afetada 0

Valor Patrimonial 5,42857

Valor do Impacte Patrimonial 0

Observações

Qualidade da observação Mínima

Sem interesseValor da inserção paisagística 1

BomValor da conservação 5

ReduzidoValor da monumentalidade 0

Frequente

Reduzido

Reduzido

Valor científico 1

Valor histórico 1

ReduzidoValor simbólico 1

Valor da  raridade (regional) 1

Classe de Impacte Patrimonial

Escola

Elementos datantes da estrutura

Classe de Valor Patrimonial D

Imagem:
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Sítio n.º 02

Designação Estação de Metro do Campo Grande

Tipo de Sítio Conjunto azulejar

Topónimo

CNS 0

Classificação

Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia CML, s.d.b

Período Contemporâneo

Concelho Lisboa

Freguesia Lumiar

Lugar

CMP 1:25000 431

Sistema de Coordenadas ETRS 89

M -89071 P -100317

Altitude 79

Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº

Relevo Colina Suave

Controlo visual da paisagem Reduzido

Uso atual do solo Urbano

Coberto vegetal Sem vegetação

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Estado de conservação das estruturas Intacto

Área de dispersão

Tipo de dispersão

Tipo de material identificado

Caraterísticas 

Cronologia 

Caraterização do material arqueológico

Ficha de Sítio

Recursos com informação

http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

http://www.ipa.min-cultura.pt/Endovélico (DGPC)

Inventário Património Classificado (DGPC)

Inventário Património Arquitetónico (IHRU)

Âmbito geológico Margas e calcários

Caraterização das estruturas

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Descrição da planta e relação espacial das estruturas

Estação de metro que se encontra em bom estado de conservação.

Modo de construção

Descrição das estruturas

"A estação de metro do Campo Grande, aberta ao público em 1993, faz a correspondência entre as Linhas Verde e 
Amarela, para além de constituir um importante interface com os transportes rodoviários. É a primeira estação do 
Metropolitano construída em viaduto, segundo projecto do arq. Ezequiel Nicolau e intervenção plástica de Eduardo 
Nery. Para o revestimento azulejar do interior da estação o pintor vai conceber uma decoração baseada em figuras 
típicas da azulejaria do séc. XVIII, as "figuras de convite", que habitualmente eram colocadas à entrada, nos vestíbulos 
e escadarias dos grandes edifícios da época, numa atitude de boas-vindas. Ao transpor estas figuras tradicionais de 
boas-vindas para este espaço, o artista propõe uma junção entre o tradicional e o contemporâneo. As quatro figuras 
aqui representadas, duas femininas e duas masculinas, vão ser desmontadas e novamente compostas, aproveitando a 
quadrícula própria do azulejo, numa representação totalmente inovadora. Esta composição traduz uma excelente 
aplicação da simulação óptica. No espaço exterior, e tendo em conta que o nó ferroviário se desenvolve sobre o 
Campo Grande, o artista vai mais uma vez pôr em práctica os seus conhecimentos sobre a arte da ilusão de óptica, no 
sentido de minorar eventuais impactos ambientais negativos. Assim, para além de colocar painéis acústicos de betão, 
adornados com linhas oblíquas, ao longo dos viadutos, aplica também barras de azulejos nos pilares de suporte dos 
viadutos, com uma paleta de cores em gradação e efeitos geometrizantes, acentuando a sua verticalidade. 
Propriedade do Metropolitano de Lisboa." (CML, s.d.b)
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Avaliação Patrimonial Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Pilares e paredes

Intensidade de afetação Máximo 5

Área afetada Minoritária 1

Valor Patrimonial 8,42857

Valor do Impacte Patrimonial 17,9107

Observações

Qualidade da observação Elevada

Sem interesseValor da inserção paisagística 1

BomValor da conservação 5

ReduzidoValor da monumentalidade 1

Raro

Médio

Reduzido

Valor científico 2

Valor histórico 1

ReduzidoValor simbólico 1

Valor da  raridade (regional) 4

Classe de Impacte Patrimonial C

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Conjunto de azulejos na estação de metro do Campo Grande.

Elementos datantes da estrutura

Classe de Valor Patrimonial C

Imagem:
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Sítio n.º 03

Designação Palácio do Conde de Vimioso

Tipo de Sítio Conjunto edificado

Topónimo

CNS 0

Classificação Interesse Público

Legislação Decreto n.º 47 508, DG, I Série, n.º 20, de 24-01-1967

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Silva, 1992a; SML, s.d.d

Período Moderno / Contemporâneo

Concelho Lisboa

Freguesia Lumiar

Lugar

CMP 1:25000 431

Sistema de Coordenadas ETRS 89

M -88886 P -100336

Altitude 79

Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº

Relevo Colina Suave

Controlo visual da paisagem Reduzido

Uso atual do solo Urbano

Coberto vegetal Sem vegetação

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Estado de conservação das estruturas Intacto

Área de dispersão

Tipo de dispersão

Tipo de material identificado

Caraterísticas 

Cronologia 

Caraterização do material arqueológico

Ficha de Sítio

Recursos com informação

http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

http://www.ipa.min-cultura.pt/Endovélico (DGPC)

Inventário Património Classificado (DGPC)

Inventário Património Arquitetónico (IHRU)

Âmbito geológico Margas e calcários

Caraterização das estruturas

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Descrição da planta e relação espacial das estruturas

"Testemunho da arquitectura civil maneirista, o palácio do Conde de Vimioso foi remodelado ao longo da sua vida útil, 
nomeadamente nos séculos XVIII e XIX, sendo conhecidas algumas das festas que aí tiveram lugar, e que incluíam 
touradas realizadas na cerca.” (SML, s.d.d.)

Modo de construção

Construção tradicional em alvenaria de pedra

Descrição das estruturas

"Arquitetura residencial, maneirista. Edifício caracterizando-se por linhas sóbrias, frontarias horizontais, fileiras de 
janelas retangulares e cornija suportando beiral saliente.
Planta quadrada, massa simples de acentuada horizontalidade, composto por cave e 2 pisos, cobertura a várias águas 
em telha. Cunhais em cantaria. Fachada E., porta inscrita em arco abatido com aduela e na fachada O. outra porta, 
maior, coroada por entablamento. Fenestração regular percorre todas as fachadas, disposta simétricamente, na 
mesma prumada, e emoldurada em cantaria simples. Assim, ao nível da cave, pequenas janelas de avental; no 1º piso, 
janelas de vão retangular com cimalha e guardas de ferro; no 2º piso, janelas de peito de vão quadrangular. Os vãos 
são preenchidos por quadrícula de madeira e vidro. O edifício é coroado por cornija e beiral saliente.” (Silva, 1992a)

Materiais de construção

Alvenaria, cantaria, madeira, ferro, vidro, telha

Interpretação funcional das estruturas
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Avaliação Patrimonial Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação 0

Área afetada 0

Valor Patrimonial 8

Valor do Impacte Patrimonial 0

Observações

Qualidade da observação Elevada

Sem interesseValor da inserção paisagística 1

BomValor da conservação 5

ReduzidoValor da monumentalidade 1

Regular

Médio

Médio

Valor científico 2

Valor histórico 2

ReduzidoValor simbólico 1

Valor da  raridade (regional) 2

Classe de Impacte Patrimonial

Palácio

Elementos datantes da estrutura

Classe de Valor Patrimonial C

Imagem:
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Anexo III: Inventário de fotografias 
 
 
 
  



 

RECAPE – Prolongamento das Linhas Amarela e Verde – Viadutos do Campo Grande (Lote 3) 41

N.º Sítio Assunto Orientação 

1 Geral Vista geral do terreno: estaleiro NO - SE 

2 Geral Vista geral do terreno: estaleiro NO - SE 

3 Geral Vista geral do terreno NO - SE 

4 1 Vista geral do edificado NE - SO 

5 Geral Vista geral do terreno SO - NE 

6 Geral Vista geral do terreno SO - NE 

7 1 Vista geral do terreno NO - SE 

8 Geral Vista geral do terreno O - E 

9 Geral Vista geral do terreno SO - NE 

10 Geral Vista geral do terreno SO - NE 

11 Geral Vista geral do terreno SE - NO 

12 Geral Vista geral do terreno SO - NE 

13 Geral Vista geral do terreno NE - SO 

14 Geral Vista geral do terreno SO - NE 

15 Geral Vista geral do terreno SO - NE 

16 Geral Vista geral do terreno NE - SO 

17 2 Vista geral do terreno NO - SE 

18 Geral Vista geral do terreno SO - NE 

19 3 Vista geral do terreno SE - NO 

20 3 Vista geral do edificado E - O 

21 17 Vista geral do edificado SO - NE 

22 16 Vista geral do edificado SO - NE 

23 15 Vista geral do edificado SO - NE 

24 Geral Vista geral do terreno SO - NE 

25 Geral Vista geral do terreno NO - SE 

26 Geral Vista geral do terreno NO - SE 

27 Geral Vista geral do terreno SE - NO 

28 Geral Vista geral do terreno NO - SE 

29 Geral Vista geral do terreno NE - SO 

30 14 Vista geral do edificado SO - NE 

31 10 Vista geral do terreno SO - NE 

32 10 Vista geral do terreno SO - NE 

33 10 Vista geral do terreno NE - SO 

34 Geral Vista geral do terreno: estaleiro NE - SO 

35 2 Vista geral do edificado NE - SO 
 
 



 

RECAPE – Viadutos do Campo Grande/Lote 3 (Lisboa) 2

  

Foto 1 Foto 2 

  

Foto 3 Foto 4 

  

Foto 5 Foto 6 



 

RECAPE – Viadutos do Campo Grande/Lote 3 (Lisboa) 3

  

Foto 7 Foto 8 

  

Foto 9 Foto 10 

  

Foto 11 Foto 12 



 

RECAPE – Viadutos do Campo Grande/Lote 3 (Lisboa) 4

  

Foto 13 Foto 14 

  

Foto 15 Foto 16 

  

Foto 17 Foto 18 



 

RECAPE – Viadutos do Campo Grande/Lote 3 (Lisboa) 5

  

Foto 19 Foto 20 

  

Foto 21 Foto 22 

  

Foto 23 Foto 24 



 

RECAPE – Viadutos do Campo Grande/Lote 3 (Lisboa) 6

  

Foto 25 Foto 26 

  

Foto 27 Foto 28 

  

Foto 29 Foto 30 



 

RECAPE – Viadutos do Campo Grande/Lote 3 (Lisboa) 7

  

Foto 31 Foto 32 

  

Foto 33 Foto 34 

 

 

Foto 35  

 
 



 

VDCG TXD PE AMB LT3 000 AN 49005 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO

(V

 

 

ANEXO 5.2 – PLANO DE SALVAGUARDA PATRIMONIAL

VDCG TXD PE AMB LT3 000 AN 49005_Ax5.2) 

 

  

PATRIMONIAL 



RELATÓRIO
DE TRABALHOS
ARQUEOLÓGICOS
 
 
 

 
Descritor de Património
RECAPE 
Plano de S
 
Empreitada de Projeto e Construção dos Toscos, Acabamentos e Sistemas, no 
Âmbito da Concretização do Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa 
Prolongamento das Linhas Amarela e Verde 
(Lote 3) 
Lisboa 
 
 
 
 
 
 
 
Promotor do projeto:
Entidade Contratante:
Entidade Executante:
Junho de 2021

RELATÓRIO 
DE TRABALHOS 
ARQUEOLÓGICOS 

Descritor de Património 
 

Plano de Salvaguarda Patrimonial 

Empreitada de Projeto e Construção dos Toscos, Acabamentos e Sistemas, no 
Âmbito da Concretização do Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa 
Prolongamento das Linhas Amarela e Verde – Viadutos do Campo Grande 

Promotor do projeto: METRO DE LISBOA 
Entidade Contratante: AGRIPRO AMBIENTE, CONSULTORES, S.A. 
Entidade Executante: TERRALEVIS, PATRIMÓNIO, ARQUEOLOGIA E SI

 

Empreitada de Projeto e Construção dos Toscos, Acabamentos e Sistemas, no 
Âmbito da Concretização do Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa – 

Viadutos do Campo Grande  

IO, ARQUEOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA 



 

RECAPE (PSP) – Prolongamento das Linhas Amarela e Verde – Viadutos do Campo Grande (Lote 3) 
(Lisboa) 

2

1 Índice 
 

1 ÍNDICE 2 

2 APRESENTAÇÃO 3 

3 PROCEDIMENTOS 4 

4 SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 5 

5 AVALIAÇÃO DE IMPACTES 6 

5.1 PROJETO, MODOS CONSTRUTIVOS E AGENTES DE IMPACTE 6 

5.2 ANÁLISE DE IMPACTES 7 

6 MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 9 

6.1 FASE DE CONSTRUÇÃO 9 

6.1.1 Medidas genéricas em fase de obra: acompanhamento arqueológico 9 

6.2 FASE DE EXPLORAÇÃO 11 

7 METODOLOGIAS 12 

7.1 ESCAVAÇÃO ARQUEOLÓGICA MANUAL 12 

7.2 ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO 13 

7.3 RELATÓRIO FINAL 13 

8 BIBLIOGRAFIA 19 

9 FICHA TÉCNICA 23 

10 ANEXO I: DOCUMENTAÇÃO GRÁFICA 24 

 
 
 



 

RECAPE (PSP) – Prolongamento das Linhas Amarela e Verde – Viadutos do Campo Grande (Lote 3) 
(Lisboa) 

3

2 Apresentação 
 
O Plano de Salvaguarda Patrimonial do Projeto de Prolongamento das Linhas 
Amarela e Verde – Viadutos do Campo Grande (Lote 3) (Lisboa) consiste num 
instrumento de trabalho que deve servir de base ao Acompanhamento 
Arqueológico da empreitada. 
 
O presente documento pretende funcionar como orientação e como situação 
de referência para os trabalhos de minimização patrimonial.  A execução 
deste plano é pensada na base de uma co-responsabilização entre os 
intervenientes diretamente relacionados com a obra: Dono de Obra (Metro de 
Lisboa), Fiscalização e Adjudicatário de Obra. 
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3 Procedimentos 
Os trabalhos arqueológicos serão da responsabilidade da equipa de 
arqueologia contratualizada para proceder ao Acompanhamento Arqueológico 
da Empreitada de Projeto e Construção dos Toscos, Acabamentos e Sistemas, 
no Âmbito da Concretização do Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa 
– Prolongamento das Linhas Amarela e Verde – Viadutos do Campo Grande  
(Lote 3) (Lisboa). 
 
Todos os trabalhos serão realizados no cumprimento da Declaração de 
Impacte Ambiental (processo de AIA n.º 3020), emitida pela Agência 
Portuguesa de Ambiente, em 17 de novembro de 2018, no cumprimento do 
atual Plano de Salvaguarda de Património e no estrito cumprimento 
cumprimento da Legislação de Património. 
 
Todos os trabalhos arqueológicos terão de ser previamente aprovados pelo 
Metro de Lisboa (Promotor do Projeto) e, depois submetidos à aprovação da 
Direção Geral de Património de Cultural. 
 
Todos os documentos realizados no âmbito do Acompanhamento Arqueológico 
da Empreitada terão de ser previamente aprovados pelo Metro de Lisboa, 
antes de serem enviados para outras entidades. 
 
Todos os documentos recebidos pela equipa de arqueologia terão de ser 
comunicados ao Metro de Lisboa e a todos os intervenientes interessados. 
 
Os canais de comunicação entre os intervenientes dos trabalhos arqueológicos 
serão discutidos previamente ao início da obra, com o propósito de agilizar a 
comunicação entre todas as partes. 



 

RECAPE (PSP) – Prolongamento das Linhas Amarela e Verde – Viadutos do Campo Grande (Lote 3) 
(Lisboa) 

5

4 Situação de referência 
O levantamento de informação bibliográfica e as prospeções arqueológicas 
sistemáticas realizadas no RECAPE contribuíram para o inventário de 35 
ocorrências patrimoniais em toda a área de enquadramento histórico (ver 
Quadro 2). 
 
A partir desta amostragem, distinguiram-se 3 ocorrências patrimoniais na área 
de incidência do projeto, que consiste num corredor com cerca de 622m de 
comprimento e 100m de largura máxima (ver Quadro 1). 
 
Entre as 3 ocorrências patrimoniais inventariadas no corredor em estudo, o 
Palácio do Conde de Vimioso (n.º 3) encontra-se classificado como Imóvel de 
Interesse Público (Decreto n.º 47 508, DG, I Série, n.º 20, de 24-01-1967) e 
qualquer intervenção no solo ou ocupação da Zona Especial de Proteção do 
Imóvel carece de autorização prévida da Direção Geral de Património 
Cultural. 
 
Para além da servidão administrativa deste imóvel classificado (n.º 3 – Palácio 
do Conde de Vimioso), a Escola Alemã encontra-se classificada como Imóvel 
de Valor Cultural no Plano Diretor Municipal de Lisboa (PDM de Lisboa, art. 
26º a 30º e 44º; Carta Municipal do Património Edificado e Paisagístico, n.º 
18.42). 
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5 Avaliação de impactes 

5.1 Projeto, modos construtivos e agentes de impacte 
O projeto corresponde a dois novos troços de ligação entre as atuais Linha 
Amarela e Linha Verde imediatamente para poente da Estação Campo Grande 
e ainda à ampliação a Estação campo Grande para nascente e o reforço dos 
pórticos de amarração dos viadutos existentes também a nascente. 
 
O Viaduto de Ligação VL1, com cerca de 157 m de extensão, faz a ligação 
diagonal entre o viaduto existente da Linha Verde e o viaduto existente da 
Linha Amarela, integrando e fechando a Linha Verde em anel (Anel Verde / 
Nova Linha Verde). Este viaduto VL1 é constituído por um troço em viaduto, 
com dois módulos estruturais, apoiados em quatro pilares, e um encontro, 
com uma viga de estribo para apoio do tabuleiro, seguido de laje de 
plataforma que se justapõe à laje existente. Tem uma altura máxima livre 
acima do solo de 6,25 m acima do solo no Tramo 1, junto ao primeiro apoio, 
decrescendo sucessivamente até à zona do encontro (altura mínima), com 
pouco mais de 3 m acima terreno natural. 
 
O Viaduto de Ligação VL2, com cerca de 411 m de extensão, faz a ligação do 
troço Campo Grande – Cidade Universitária da Linha Amarela ao viaduto do 
troço Campo Grande – Telheiras da Linha Verde, integrando e estabelecendo a 
Linha Amarela em J (Nova Linha Amarela Odivelas – Telheiras). Também este 
viaduto VL2 é dividido em dois módulos estruturais, que assentam sobre 14 
pilares, e um encontro com estrutura similar à do VL1: uma viga de estribo, 
seguindo-se uma laje de transição vigada e no seguimento a laje de 
plataforma assente no terreno. Em termos de vãos livres entre o terreno 
natural e a estrutura do viaduto, este viaduto VL2 tem várias oscilações dadas 
as condicionantes existentes ao traçado, sendo a altura máxima acima do solo 
de cerca de 6,7 m junto ao nó de saída da Avenida Padre Cruz e a altura 
mínima de cerca de 3,5 m em zona livre na área do Terminal Rodoviário e 
naturalmente junto ao encontro, onde tem cerca de 1,5 m de altura acima do 
solo. 
 
Em ambos os viadutos, o desenho e estrutura dos tabuleiros (em viga 
contínua) e pilares (fustes e capitéis) do viaduto replicam os dos viadutos 
existentes no Campo Grande. Para as fundações, tanto dos pilares como dos 
encontros, serão adotadas soluções de fundação indireta através da execução 
de estacas moldadas, de modo a serem devidamente encastradas no 
miocénico competente, conforme estudos geológico-geotécnicos realizados. 
 
Decorrente do projeto dos viadutos, também se procederá ao reforço 
estrutural dos pórticos longitudinais de amarração dos tabuleiros dos viadutos 
a nascente da estação, de acordo com a atual regulamentação antissísmica. 
Ainda da inserção do viaduto VL1 na linha existente, também o cais da 
Estação Campo Grande terá que ser deslocado para nascente, cerca de 
16,5 m, com o consequente prolongamento e ampliação de parte da atual 
estação, na mesma extensão.  
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Este prolongamento será feito apenas na designada Estação Campo Grande I 
(atual Linha Amarela, futuro Anel), e não ao longo de todo o alçado nascente 
da estação, sendo desenvolvido em viaduto suportado por pilares e mantendo 
no essencial o restante desenho e estruturas da atual estação. 
 
Os dois novos viadutos de ligação desenvolvem-se desde a Estação Campo 
Grande na direção poente, até depois do nó rodoviário de acesso exclusivo a 
transportes públicos da Avenida Padre Cruz, situando-se sobre o ‘novo’ 
Terminal Rodoviário do Campo Grande da CML e outras vias rodoviárias 
estruturantes. 
 
Já as intervenções no lado nascente da Estação Campo Grande, para 
ampliação do cais, desenvolvem-se sensivelmente sobre o passeio e a Rua 
Cipriano Dourado; e a intervenção de reforço estrutural dos pórticos de 
fixação dos viadutos, que se situam entre as ruas Cipriano Dourado, Fernando 
Curado Ribeiro e Actor António Silva, e para nascente, a Alameda das Linhas 
de Torres, interferirão com o passeio e o limite poente de um parque de 
estacionamento concessionado à EMPARK. 
 
Trata-se de uma zona urbanizada consolidada da cidade, com forte 
concentração de serviços, equipamentos de ensino e áreas residenciais, a Sul 
do Estádio José Alvalade. Simultaneamente toda esta área constitui uma 
importante zona de acesso à zona mais central da cidade, com vias 
rodoviárias estruturantes, utilizadas tanto pelos transportes coletivos, como 
individuais, e constituindo igualmente um importante interface Metropolitano 
/ Carris / Transportes Rodoviários Suburbanos (Interface Campo Grande). 

5.2 Análise de impactes 
Tendo em conta a localização de apenas 3 ocorrências patrimoniais ao longo 
do corredor em estudo e as áreas previstas de escavação no solo serem muito 
reduzidas, destacam-se os seguintes aspectos: 
 

• Existem impactes negativos diretos nos painéis de azulejo 
existentes na estação de metro do Campo Grande (n.º 2), mais 
concretamente no painel de azulejos de um pilar do viaduto existente, 
ao lado do qual se vai implantar um dos pilares do novo viaduto VL1 
(pilar VL1 – PT2) 
Desta forma, será necessário apresentar primeiro a solução estética 
para o conjunto azulejar e garantir depois a sua execução no novo 
pilar.Esta solução foi de resto já definida no âmbito do Projeto de 
Estruturas do Viaduto VL1. 
 

• As ocorrências patrimoniais n.º 1 (Escola Alemã) e n.º 3 (Palácio do 
Conde de Vimioso) têm impactes patrimoniais nulos, porque o seu 
edificado classificado encontra-se a relativa distância das áreas de 
intervenção da obra (mais de 60m), apesar das respetivas zonas de 
proteção estarem relativamente próximas (mas sem qualquer 
interferência). 
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N.º Designação Tipo de Sítio Km Distância ao limite de intervenção 

1 Escola Alemã Conjunto edificado VL2 (0+400) 3\66 

2 Estação de Metro do Campo Grande Conjunto azulejar Estação 0 

3 Palácio do Conde de Vimioso Conjunto edificado Estação 12\62 

Quadro 1 – Ocorrências patrimoniais na área de incidência do projeto 

 
 
Num projeto desta envergadura, existem ainda impactes negativos indiretos 
causados por: 
 

• Circulação de maquinaria pesada, aumento do risco de acidentes 
rodoviários e de colisão com edifícios os elementos arquitetónicos 
móveis. 

• Ocupação temporária de espaços públicos. 
• Dificuldade em aceder ou circular junto aos elementos patrimoniais 

localizados próximo das áreas de intervenção à superfície. 
• Aumento das poeiras no ar e na sua posterior deposição na superfície 

das ocorrências patrimoniais. 
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6 Medidas de Mitigação 
O Plano de Medidas de Mitigação de Património Cultural tem como principais 
objetivos genéricos a caraterização de todos os elementos patrimoniais com 
impactes negativos diretos, através do seu registo (fotográfico, gráfico e 
memória descritiva), mas procurar, também, a conservação in situ de todos 
os elementos arquitónicos com significado histórico ou científico, que possam 
valorizar de forma positiva a construção dos Viadutos do Campo Grande 
(Lisboa). 
 

6.1 Fase de construção 

6.1.1 Medidas genéricas em fase de obra: acompanhamento 
arqueológico 

A Empreitada de Projeto e Construção dos Toscos, Acabamentos e Sistemas, 
no Âmbito da Concretização do Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa 
– Prolongamento das Linhas Amarela e Verde – Viadutos do Campo Grande  
(Lote 3), deverá ter acompanhamento arqueológico efetivo, continuado e 
direto em todos os trabalhos, durante a instalação de estaleiros, as fases de 
decapagem, desmatação e abertura das fundações dos pilares e de todas as 
ações que impliquem revolvimento de solos desde as suas fases preparatórias. 
 
O acompanhamento deve ser efetuado por um arqueólogo, por frente de 
trabalho, quando as ações inerentes à implementação do projeto não sejam 
sequenciais, mas sim simultâneas. Este deve ser assessorado pelos técnicos 
necessários por forma a permitir a boa execução dos trabalhos de registo e/ou 
conservação e restauro que se venham a verificar indispensáveis. 
 
Efetuar a prospeção arqueológica sistemática do terreno, após a desmatação 
das áreas de estaleiros, áreas de depósito de terras, e outras áreas funcionais 
da obra que não tenham sido prospetadas nos Estudos Ambientais, sendo que 
de acordo com os resultados obtidos, podem vir a ser condicionadas. 
 
No decorrer do acompanhamento arqueológico, no caso de serem detetados 
vestígios arqueológicos ou elementos arquitetónicos com valor patrimonial, a 
obra deve ser suspensa nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a 
comunicar de imediato ao Metro de Lisboa e à Direção Geral de Património 
Cultural. 
 
A identificação das ocorrências deve ser acompanhada por uma nota técnica, 
que será entregue à Direção Geral de Património Cultural após a aprovação do 
Metro de Lisboa, com os seguintes elementos: 
 

• Identificação, localização (na planta de obra, na Carta Militar de 
Portugal e numa imagem de google earth) e caraterização de todas as 
ocorrências patrimoniais descobertas. 

• Apresentação de registo gráfico sumário, fotográfico e topográfico das 
novas realidades identificadas. 

• Memória descritiva das realidades identificadas. 
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• Discriminação das medidas de mitigação realizadas e que venham a ser 
propostas para proceder à mitigação de impactes patrimoniais. 

• Proposta de quantificação e calendarização dessas medidas. 
• Identificação de todas as medidas – pessoas ou instituições – envolvidas 

na sua execução. 
 
As ocorrências arqueológicas que vierem a ser reconhecidas no decurso do 
Acompanhamento Arqueológico da obra devem, tanto quanto possível e em 
função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma 
que não se degrade o seu estado de conservação atual, ou serem 
salvaguardadas pelo registo. 
 
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. Em caso de 
identificação de contextos arqueológicos preservados deve sempre ser 
realizada a respetiva escavação arqueológica. 
 
Convém salientar a ideia que devem ser escavados integralmente todos os 
contextos arqueológicos conservados (mesmo realidades associadas à 
arqueologia industrial). 
 
Os achados móveis efetuados no decurso destas medidas devem ser colocadas 
em depósito credenciado pelo organismo de tutela do património móvel. 
 
Antes da obra ter início deverá ser apresentado e discutido, por todos os 
intervenientes, o atual Plano de Salvaguarda Patrimonial. 
 
As observações realizadas pela equipa de arqueologia deverão ser registadas 
em Fichas de Acompanhamento, que têm os seguintes objetivos principais: 

• Registar o desenvolvimento dos trabalhos de minimização. 

• Registar todas as realidades identificadas durante o acompanhamento 
arqueológico (de carácter natural e de carácter antrópico) que 
fundamentam as decisões tomadas: o prosseguimento da obra sem 
necessidade de medidas de minimização extraordinárias ou a 
interrupção da mesma para proceder ao registo dos contextos 
identificados e realizar ações de minimização arqueológica, como por 
exemplo, sondagens arqueológicas de diagnóstico. 

 
No final dos trabalhos de campo, deverá ser entregue um relatório final, que 
deverá corresponder à síntese de todas as tarefas executadas. Assim, deverá 
ser feito um texto, no qual serão apresentados os objetivos e as metodologias 
usadas, bem como, uma caraterização sumária do tipo de obra, os tipos de 
impacte provocados e um retrato da paisagem original. 
 
Por fim, deverão ser caraterizadas todas as medidas de minimização 
realizadas, os locais de incidência patrimonial eventualmente identificados e 
descritos criteriosamente todos os sítios afectados pelo projeto. 
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Caso sejam identificadas novas ocorrências durante o acompanhamento 
arqueologico da obra, dever-se-á sinalizar e vedar os elementos patrimoniais 
situados, até 25 m da obra, condicionando a circulação de modo a evitar a sua 
afetação: 
 

• Salvaguardar o exterior de edifícios, os seus espaços envolventes e os 
espaços verdes com valor patrimonial;  

• Esta medida deve ser aplicada ao edificado, à sua área envolvente, em 
especial nos casos em que os edifícios em causa estejam enquadrados 
por jardins e/ou outros espaços exteriores que contribuem igualmente 
para o seu valor patrimonial; 

• Nomeadamente em todo o edificado que, encontrando-se próximo das 
infraestruturas situadas à superfície, não disponha de nenhuma 
barreira física a separá-lo da zona em obra; 

•  Devem se adotadas as medidas de proteção adequadas, da simples 
sinalização até à sua proteção e/ou vedação com recurso a painéis, 
com os materiais mais adequados a cada situação específica; 

 
A coordenação dos trabalhos e responsabilidade científica dos trabalhos de 
campo e de gabinete terá que ser assegurada em permanência e 
presencialmente por um técnico com mais de 5 anos de experiência 
comprovada em arqueologia urbana. 
 

6.2 Fase de exploração 
Sempre que se desenvolverem ações de manutenção ou outros trabalhos, deve 
ser fornecida aos empreiteiros e subempreiteiros a Carta de Condicionantes 
atualizada com a implantação de todos os elementos patrimoniais 
identificados, quer no RECAPE, quer com os que se venham a identificar na 
fase de construção. 
 
Sempre que ocorram trabalhos de manutenção, que envolvam alterações que 
obriguem a revolvimentos do subsolo, circulação de maquinaria e pessoal 
afeto, nomeadamente em áreas anteriormente não afetadas pela construção 
das infraestruturas (e que não foram alvo de intervenção), deve efetuar-se o 
acompanhamento arqueológico destes trabalhos e cumpridas as medidas de 
minimização previstas para a fase de construção, quando aplicáveis. 
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7 Metodologias 
No subcapítulo de metodologia apresenta-se uma sequência de tarefas que 
devem servir de base mínima aos trabalhos arqueológicos, devendo a equipa 
de arqueologia contratada para realizar o acompanhamento arqueológico da 
Empreitada de Projeto e Construção dos Toscos, Acabamentos e Sistemas, no 
Âmbito da Concretização do Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa – 
Prolongamento das Linhas Amarela e Verde – Viadutos do Campo Grande  
(Lote 3), apresentar a sua própria metodologia nos pedidos de autorização de 
trabalhos arqueológicos para serem aprovados pela Direção Geral de 
Património Cultural. 
 

7.1 Escavação arqueológica manual 
A escavação arqueológica terá de ser realizada com o apoio de um 
quadriculado implantado em todas as áreas de escavação, cujos pontos 
geradores do sistema terão coordenadas de valores absolutos, ligadas à rede 
Geodésica Nacional. 
 
A escavação manual deverá ser realizada com os instrumentos considerados 
mais apropriados a cada tipo de contexto arqueológico. Assim, a decapagem 
da camada de superfície poderá ser feita com pá, picareta, pico e enxada, 
enquanto a definição de possíveis estruturas será realizada com materiais de 
maior precisão. 
 
A escavação manual deverá ser executada em área aberta, por níveis 
naturais, embora os depósitos primários possam ser removidos por camadas 
artificiais de 2-5cm. 
 
A remoção dos contextos arqueológicos será feita na ordem inversa à 
formação dos mesmos, de forma a permitir a reconstituição do processo de 
formação antrópico do subsolo deste espaço. 
 
A cada contexto arqueológico deverá ser atribuído um número de Unidade 
Estratigráfica aquando da sua identificação, e será registado em plano à 
escala 1:20 no caso de depósitos, interfaces negativos e estruturas (planos 
individuais e planos compostos). 
 
Serão realizados alçados das estruturas à escala 1:20 e desenhados cortes 
estratigráficos por sondagem, à escala 1:20. 
 
Todas as Unidades Estratigráficas serão desenhadas e fotografadas 
individualmente e/ou em conjunto e os trabalhos deverão ser gravados em 
vídeo. 
 
Serão feitas fotografias de toda a área de escavação, ao longo dos diferentes 
níveis de ocupação, bem como, serão obtidas imagens com conjuntos de 
estruturas ou de depósitos arqueológicos. 
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As caraterísticas de cada Unidade Estratigráfica, as suas relações 
estratigráficas, e toda a informação pertinente serão registadas na Ficha de 
Unidade Estratigráfica. 
 
Todo o espólio recolhido será identificado pela Unidade Estratigráfica de 
proveniência. Os objetos identificados in situ serão registados 
tridimensionalmente, enquanto os artefactos que não se encontrem in situ e 
que sejam recolhidos no processo de crivagem serão referidos com o número 
da Unidade Estratigráfica de proveniência. 
 
Os materiais arqueológicos exumados terão de ser lavados, marcados e 
etiquetados com o seu contexto de proveniência. Depois terão de ser 
contentorizados e entregues num depósito temporário a definir pela equipa 
de arqueologia contratualizada, pelos serviços técnicos do Metro de Lisboa e 
pela Direção Geral de Património Cultural. 
 

7.2 Acompanhamento arqueológico 
As observações realizadas durante o acompanhamento arqueológico serão 
registadas na Ficha de Acompanhamento, cuja numeração é sequencial, onde 
se regista: 
 

• A zona de acompanhamento objeto da ficha; 
• As realidades identificadas durante o acompanhamento de caráter 

natural e de caráter antrópico e a sua relação estratigráfica; 
• A identificação de materiais arqueológicos e a sua densidade; 
• A identificação de elementos patrimoniais ou arqueológicos; 
• A interpretação, que decorre da observação de campo, dos elementos 

patrimoniais ou arqueológicos eventualmente identificados; 
 
Cada zona de acompanhamento é ilustrada por fotografias que serão 
registadas no Inventário de Fotografias com uma numeração contínua para 
todo o trabalho e são referidas à Ficha de Acompanhamento. 
 
Só se recolhe material arqueológico no âmbito do acompanhamento se este 
for passível de fornecer informação pertinente sobre a formação da 
estratigrafia registada.  
 
Os materiais arqueológicos recolhidos serão referidos à Ficha de 
Acompanhamento e à unidade estratigráfica (u.e.) de origem sempre que tal 
seja possível e são registados na Lista de Achados. A cada material ou, caso se 
justifique, conjunto de materiais, será atribuído um número de achado. 
 

7.3 Relatório final 
O relatório final dos trabalhos apresentará a informação recolhida (sondagem 
manual de diagnóstico e acompanhamento arqueológico) e a sua análise, 
utilizando como principal instrumento de análise estratigráfica a Matriz de 
Harris. 
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Assim, o relatório incluirá: 
 

• As Fichas de Unidade Estratigráfica, onde se encontra recolhida a 
descrição exaustiva dos contextos arqueológicos (propriedades 
físicas, relações estratigráficas, métodos e instrumentos de 
escavação usados, referência aos outros registos efetuados, como 
o desenho e fotografia, amostras recolhidas, etc.). 

• A documentação gráfica e fotográfica de campo em formato 
digital, devidamente referenciada à unidade estratigráfica de 
origem. 

• Elaboração de plantas, planos, cortes, alçados e perfis 
indispensáveis à compreensão da análise estratigráfica, com 
escalas consideradas úteis à leitura e compreensão da informação 
(1:20; 1:100; 1:500), com indicação das áreas escavadas e 
profundidade alcançadas nelas e das estruturas arqueológicas 
identificadas. 

• Todo o registo gráfico terá de estar georeferenciado em ETRS 89. 
• Inventário dos materiais arqueológicos recolhidos. 
• Lavagem, etiquetagem e acondicionamento adequado do espólio. 
• Matriz ou matrizes de Harris da escavação. 
• Interpretação da estratigrafia identificada. 
• Estudo sumário dos materiais arqueológicos passíveis de 

fornecerem informação cronológica ou cultural necessária à 
interpretação estratigráfica. 

• Atribuição cronológica e cultural das realidades registadas e 
compreensão do seu significado na evolução histórica local. 

• Avaliação da importância patrimonial do sítio intervencionado. 
• Recomendações sobre outras ações de minimização de impacto 

caso estas se justifiquem. 
 
No âmbito do acompanhamento arqueológico, será elaborado um texto com 
uma caraterização sumária do tipo de obra e os tipos de impacte provocados. 
 
Caraterizam-se, também, todas as medidas de minimização realizadas, os 
locais de incidência patrimonial eventualmente identificados no 
acompanhamento arqueológico e descrevem-se criteriosamente todos os 
contextos afetados pela construção desta obra. 
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N.º Designação 
Tipo de 

Sítio 
CNS Classificação Legislação ZEP Cronologia Bibliografia 

1 Escola Alemã 
Conjunto 

edificado 
--- 

Valor 

Cultural 

PDM de Lisboa, art. 26º a 30º e 44º; Carta Municipal do Património Edificado e 

Paisagístico, n.º 18.42 
--- Contemporâneo 

Camara, 2009; Matos e 

Fonseca, 2018b,  

Anexo 5, [95] 

2 
Estação de Metro do 

Campo Grande 

Conjunto 

azulejar 
---     --- Contemporâneo CML, s.d.b 

3 
Palácio do Conde de 

Vimioso 

Conjunto 

edificado 
--- 

Interesse 

Público 
Decreto n.º 47 508, DG, I Série, n.º 20, de 24-01-1967 --- Moderno/Contemporâneo Silva, 1992a; SML, s.d.d 

4 
Alameda das Linhas 

de Torres, 98 

Conjunto 

edificado 
--- 

Valor 

Cultural 

PDM de Lisboa, art. 26º a 30º; Carta Municipal do Património Edificado e 

Paisagístico, n.º 18.91; PU do Alto do Lumiar, art. 25ºC, 25ºD, Anexo V, n.º 18.92 
--- Contemporâneo   

5 
Alameda das Linhas 

de Torres, 82-86 
Edifício --- 

Valor 

Cultural 

PDM de Lisboa, art. 26º a 30º; Carta Municipal do Património Edificado e 

Paisagístico, n.º 18.92; PU do Alto do Lumiar, art. 25ºC, 25ºD, Anexo V, n.º 18.91 
--- Contemporâneo   

6 
Alameda das Linhas 

de Torres, 78-80 
Edifício --- 

Valor 

Cultural 

PDM de Lisboa, art. 26º a 30º; Carta Municipal do Património Edificado e 

Paisagístico, n.º 18.92; PU do Alto do Lumiar, art. 25ºC, 25ºD, Anexo V, n.º 18.91 
--- Contemporâneo   

7 
Busto de Francisco 

Stromp 
Escultura ---     --- Contemporâneo CML, s.d.c 

8 
Alameda das Linhas 

de Torres, 34 
Edifício --- 

Valor 

Cultural 

PDM de Lisboa, art. 26º a 30º; Carta Municipal do Património Edificado e 

Paisagístico, n.º 18.84; PU do Alto do Lumiar, art. 25ºC, 25ºD, Anexo V, n.º 18.84 
--- Contemporâneo   

9 Vila Sousa Edifício --- 
Valor 

Cultural 

PDM de Lisboa, art. 26º a 30º e 44º; Carta Municipal do Património Edificado e 

Paisagístico, n.º 18.44 
--- Contemporâneo 

CML, s.d.h; Vale,  

Sousa e Costa, 2001a 

10 
Azinhaga de 

Entremuros 
Via --- 

Valor 

Cultural 

PDM de Lisboa, art. 44º; Carta Municipal do Património Edificado e Paisagístico, 

n.º 18.93; ; PU do Alto do Lumiar, art. 25ºC, 25ºD, Anexo V, n.º 18.93 
--- Moderno/Contemporâneo   

11 Quinta do Poche Edifício --- 
Valor 

Cultural 

PDM de Lisboa, art. 26º a 30ºe 44º; Carta Municipal do Património Edificado e 

Paisagístico, n.º 18.43 
--- Moderno?/Contemporâneo   

12 
Quinta de Nossa 

Senhora do Carmo 
Edifício --- 

Valor 

Cultural 

PDM de Lisboa, art. 26º a 30º e 44º; Carta Municipal do Património Edificado e 

Paisagístico, n.º 18.45 
--- Moderno/Contemporâneo Vale e Ferreira, 1998a 

13 
Alameda das Linhas 

de Torres, 27-31 
Edifício --- 

Valor 

Cultural 

PDM de Lisboa, art. 26º a 30º; Carta Municipal do Património Edificado e 

Paisagístico, n.º 18.80 
--- Contemporâneo   

14 Quinta das Mouras Edifício --- 
Valor 

Cultural 

PDM de Lisboa, art. 26º a 30º e 44º; Carta Municipal do Património Edificado e 

Paisagístico, n.º 18.46; PU do Alto do Lumiar, art. 25ºC, 25ºD, Anexo V, n.º 18.46 
--- Moderno/Contemporâneo   

15 
Alameda das Linhas 

de Torres, 6 
Edifício --- 

Valor 

Cultural 

PDM de Lisboa, art. 26º a 30º; Carta Municipal do Património Edificado e 

Paisagístico, n.º 18.47; PU do Alto do Lumiar, art. 25ºC, 25ºD, Anexo V, n.º 1847 
--- Contemporâneo   

16 
Alameda das Linhas 

de Torres, 2-4 
Edifício --- 

Valor 

Cultural 

PDM de Lisboa, art. 26º a 30º e 44º; Carta Municipal do Património Edificado e 

Paisagístico, n.º 18.48; PU do Alto do Lumiar, art. 25ºC, 25ºD, Anexo V, n.º 18.48 
--- Moderno/Contemporâneo   

17 
Colégio de Santa 

Doroteia 
Edifício --- 

Valor 

Cultural 

PDM de Lisboa, art. 26º a 30º e 44º; Carta Municipal do Património Edificado e 

Paisagístico, n.º 18.49; PU do Alto do Lumiar, art. 25ºC, 25ºD, Anexo V, n.º 18.49 
--- Contemporâneo Figueiredo, 2008b 

18 Metrovóide Escultura --- 
  

--- Contemporâneo CML, s.d.g 

19 
Cruzeiro das 

Laranjeiras 
Cruzeiro --- 

Monumento 

Nacional 
Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910 --- Moderno 

Silva, Oliveira e Avellar, 

1992/2004; SML, s.d.c 
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N.º Designação 
Tipo de 

Sítio 
CNS Classificação Legislação ZEP Cronologia Bibliografia 

20 Campus do LNEC 
Conjunto 

edificado 
--- 

Monumento 

de Interesse 

Público 

Portaria n.º 740-Z/2012, DR, 2.ª série, n.º 248 (suplemento), de 24-12-2012 

Portaria n.º 740-

Z/2012, DR, 2.ª 

série, n.º 248 

(suplemento), de 

24-12-2012 

Contemporâneo Martins, 2017a 

21 
Hospital Júlio de 

Matos 
Edifício --- 

Valor 

Cultural; 

Interior de 

ZEP 

PDM de Lisboa, art. 26º a 30º; Carta Municipal do Património Edificado e 

Paisagístico, n.º 42.02 

Portaria n.º 740-

Z/2012, DR, 2.ª 

série, n.º 248 

(suplemento), de 

24-12-2012 

Contemporâneo   

22 
Colégio de São 

Vicente de Paulo 
Edifício --- 

Valor 

Cultural 

PDM de Lisboa, art. 26º a 30º; Carta Municipal do Património Edificado e 

Paisagístico, n.º 09.05 
--- Contemporâneo Figueiredo, 2008c 

23 
Casa da Quinta da 

Pimenta 

Conjunto 

edificado 
--- 

Interesse 

Público 
Decreto n.º 27 396, DG, I Série, n.º 302, de 26-12-1936 --- Moderno/Contemporâneo S.A., s.d.a 

24 
Jardim do Campo 

Grande 
Jardim --- 

Valor 

Cultural 

PDM de Lisboa, art. 26º e 32º; Carta Municipal do Património Edificado e 

Paisagístico, n.º 09.09; ; PU do Alto do Lumiar, art. 25ºC, 25ºD, Anexo V, n.º 

18.93 

--- Moderno/Contemporâneo 
Lima e Camara, 

2005/2016 

25 
Dom Afonso 

Henriques 
Estátua ---     --- Contemporâneo CML, s.d.e 

26 Dom João I Estátua ---     --- Contemporâneo CML, s.d.f 

27 

Edifício do Arquivo 

Nacional da Torre 

do Tombo 

Edifício --- 

Monumento 

de Interesse 

Público 

Portaria n.º 740-P/2012, DR, 2.ª série, n.º 248 (suplemento), de 24-12-2012 

Portaria n.º 740-

P/2012, DR, 2.ª 

série, n.º 248 

(suplemento), de 

24-12-2012 

Contemporâneo Leite, 2011a 

28 

Rua Professor 

Francisco Gentil, 6-

8E 

Edifício --- 
Valor 

Cultural 

PDM de Lisboa, art. 26º a 30º; Carta Municipal do Património Edificado e 

Paisagístico, n.º 18.36 
--- Contemporâneo CML, s.d.d 

29 Telheiras 
Núcleo de 

povoamento 
--- 

Valor 

arqueológico, 

nível III 

PDM de Lisboa, art.  33º; Planta de qualificação do espaço urbano --- Moderno/Contemporâneo Vale, 2012a 

30 
Rua Prof. Vítor 

Fontes, 8-10E 
Edifício --- 

Valor 

Cultural 

PDM de Lisboa, art. 26º a 30º; Carta Municipal do Património Edificado e 

Paisagístico, n.º 18.36 
--- Contemporâneo CML, s.d.d 

31 
Estação de Metro de 

Telheiras 

Conjunto 

azulejar 
---     --- Contemporâneo CML, s.d.a 
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N.º Designação 
Tipo de 

Sítio 
CNS Classificação Legislação ZEP Cronologia Bibliografia 

32 
Estrada de 

Telheiras, 102 
Edifício --- 

Valor 

Cultural; 

Interior de 

ZEP 

PDM de Lisboa, art. 26º a 30º; Carta Municipal do Património Edificado e 

Paisagístico, n.º 18.69 

Portaria n.º 

261/2012, DR, 2.ª 

série, n.º 125, de 

29-06-2012 

Moderno?/Contemporâneo 
Matos e Fonseca, 2018b, 

Anexo 5, [96] 

33 

Estrada de 

Telheiras, 102A-

102E 

Edifício --- 

Valor 

Cultural; 

Interior de 

ZEP 

PDM de Lisboa, art. 26º a 30º; Carta Municipal do Património Edificado e 

Paisagístico, n.º 18.69 

Portaria n.º 

261/2012, DR, 2.ª 

série, n.º 125, de 

29-06-2012 

Moderno? 
Matos e Fonseca, 2018b, 

Anexo 5, [96] 

34 

Igreja de Nossa 

Senhora da Porta do 

Céu 

Igreja --- 

Monumento 

de Interesse 

Público 

Portaria n.º 261/2012, DR, 2.ª série, n.º 125, de 29-06-2012 

Portaria n.º 

261/2012, DR, 2.ª 

série, n.º 125, de 

29-06-2012 

Moderno/Contemporâneo 

Larcher, 2008a; Lourenço 

e Mégre, 2016/2020; 

Marques, s.d.a; Reis, 

2020a; Vale et alli, 

1995/2003/2006 

35 

Lisboa - Convento 

de Nossa Senhora 

da Porta do Céu/ 

Colégio Mira Rio 

Convento 36684 
Interior de 

ZEP 
  

Portaria n.º 

261/2012, DR, 2.ª 

série, n.º 125, de 

29-06-2012 

Idade do Bronze - 

Médio/Moderno/ 

Contemporâneo 

Larcher, 2008a; Lourenço 

e Mégre, 2016/2020; 

Marques, s.d.a; Romão, 

2017a; Ventura e Krus, 

2012a; Vale et alli, 

1995/2003/2006; 

Ventura, Krus e Carvalho, 

2013a 

Quadro 2 – Situação de referência geral do estudo 

 



 

RECAPE (PSP) – Prolongamento das Linhas Amarela e Verde – Viadutos do Campo Grande (Lote 3) 
(Lisboa) 

18

 



 

RECAPE (PSP) – Prolongamento das Linhas Amarela e Verde – Viadutos do Campo Grande (Lote 3) 
(Lisboa) 

19

8 Bibliografia 
ALBERGARIA, J. 
(2001) - Contributo para um modelo de estudo de impacto patrimonial: o 
exemplo da A2 (Lanço Almodôvar/VLA). Era Arqueologia. 4: 84-101 
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA (CML) 
(s.d.a) - Azulejos na Estação de Metro de Telheiras. Lisboa, Câmara 
Municipal: Contactos: Diretório da Cidade 
(https://informacoeseservicos.lisboa.pt/contactos/diretorio-da-
cidade/azulejos-na-estacao-de-metro-de-telheiras, 17/03/2021) 
(s.d.b) - Azulejos na Estação de Metro do Campo Grande. Lisboa, Câmara 
Municipal: Contactos: Diretório da Cidade 
(https://informacoeseservicos.lisboa.pt/contactos/diretorio-da-
cidade/azulejos-na-estacao-de-metro-do-campo-grande, 17/03/2021) 
(s.d.c) - Busto de Francisco Stromp. Lisboa, Câmara Municipal: Contactos: 
Diretório da Cidade 
(https://informacoeseservicos.lisboa.pt/contactos/diretorio-da-
cidade/francisco-stromp, 17/03/2021) 
(s.d.d) - Conjunto Habitacional no Lumiar (Rua Francisco Gentil, 6-8E). 
Lisboa, Câmara Municipal: Contactos: Diretório da Cidade 
(https://informacoeseservicos.lisboa.pt/contactos/diretorio-da-
cidade/conjunto-habitacional-no-lumiar-rua-francisco-gentil-6-8e, 
17/03/2021) 
(s.d.e) - D. Afonso Henriques. Lisboa, Câmara Municipal: Contactos: Diretório 
da Cidade (https://informacoeseservicos.lisboa.pt/contactos/diretorio-da-
cidade/d-afonso-henriques-1, 17/03/2021) 
(s.d.f) - D. João I. Lisboa, Câmara Municipal: Contactos: Diretório da Cidade 
(https://informacoeseservicos.lisboa.pt/contactos/diretorio-da-cidade/d-
joao-i-1, 17/03/2021) 
(s.d.g) - Metrovóide. Lisboa, Câmara Municipal: Contactos: Diretório da 
Cidade (https://informacoeseservicos.lisboa.pt/contactos/diretorio-da-
cidade/metrovoide, 17/03/2021) 
(s.d.h) - Vila Sousa na Alameda das Linhas de Torres. Lisboa, Câmara 
Municipal: Contactos: Diretório da Cidade 
(https://informacoeseservicos.lisboa.pt/contactos/diretorio-da-cidade/vila-
sousa-na-alameda-das-linhas-de-torres, 17/03/2021) 
CAMARA, T. 
(2009a) - Jardins da Escola Alemã. SIPA, Sistema de Informação para o 
Património Arquitetónico/DGPC. 
(http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=28305, 
25/03/2021) 
CARDOSO, J. M. 
(1988a) - Carta Arqueológica do Concelho de Lisboa. Revista Municipal. 
Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa. 2ª série. 23: 3-15. 
(1988b) - Carta Arqueológica do Concelho de Lisboa. II. Inventário das 
Estações Arqueológicas. Revista Municipal. Lisboa: Câmara Municipal de 
Lisboa. 2ª série. 24: 3-25. 
Carta Arqueológica do Concelho de Lisboa. PDM de Lisboa. 4-9 
FERREIRA, M. M. N. e SOARES, A. M. S. S. 
(1994) - A Toponímia do Concelho de Almodôvar. Vipasca. Aljustrel. 3: 99-119. 



 

RECAPE (PSP) – Prolongamento das Linhas Amarela e Verde – Viadutos do Campo Grande (Lote 3) 
(Lisboa) 

20

FERREIRA, R. M. T. C. e LEMOS, F. A. A. 
(2008) - Nova monografia do Lumiar. Lumiar: Junta de Freguesia do Lumiar 
FIGUEIREDO, P. 
(2008b) - Colégio de Santa Doroteia. SIPA, Sistema de Informação para o 
Património Arquitetónico/DGPC. 
(http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=26899, 
25/03/2021) 
(2008c) - Escola Superior de Enfermagem de São Vicente de Paulo / Lar e 
Centro de Dia de Santa Catarina de Labouré / Externato da Casa de São 
Vicente de Paulo. SIPA, Sistema de Informação para o Património 
Arquitetónico/DGPC. 
(http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=26976, 
25/03/2021) 
LARCHER, M. 
(2008a) - O Convento de Nossa Senhora das Portas do Céu. Telheiras: 
Cadernos Culturais. 2º Série. 1: 27-57  
LEITE, S. 
(2011a) - Edifício do Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Ulysses, sistema de 
informação do património classificado/DGPC. 
(http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-
imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-
classificacao/geral/view/15326946, 11/03/2021) 
LIMA, P. e CAMARA, T. 
(2005/2016) - Jardim do Campo Grande / Jardim do Campo 28 de maio. SIPA, 
Sistema de Informação para o Património Arquitetónico/DGPC. 
(http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=23904, 
25/03/2021) 
LOURENÇO, T. B. e MÉGRE, R. 
(2016/2020) - Convento de Nossa Senhora da Porta do Céu. Projecto 
LXconventos - Base de Dados (http://patrimoniocultural.cm-
lisboa.pt/lxconventos/ficha.aspx?t=i&id=605, 25/03/2021) 
MARQUES, J. 
(s.d.a) - Igreja de Nossa Senhora da Porta do Céu. Ulysses, sistema de 
informação do património classificado/DGPC. 
(http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-
imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-
classificacao/geral/view/10677180, 11/03/2021) 
MARTINS, P. 
(2017a) - Campus do LNEC. Ulysses, sistema de informação do património 
classificado/DGPC. 
(http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-
imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-
classificacao/geral/view/7921757, 11/03/2021) 
MATOS, N. F. e FONSECA, M. (Coord.) 
(2018a) - Estudo de Impacte Ambiental do Prolongamento entre a estação 
Rato (Linha Amarela) e a estação Cais do Sodré (Linha Verde), incluindo as 
novas ligações nos viadutos do Campo Grande: Relatório Síntese. S.l.: Matos, 
Fonseca & Associados, Estudos e Projetos Lda. 
(2018b) - Estudo de Impacte Ambiental do Prolongamento entre a estação 
Rato (Linha Amarela) e a estação Cais do Sodré (Linha Verde), incluindo as 



 

RECAPE (PSP) – Prolongamento das Linhas Amarela e Verde – Viadutos do Campo Grande (Lote 3) 
(Lisboa) 

21

novas ligações nos viadutos do Campo Grande: Elementos Adicionais. S.l.: 
Matos, Fonseca & Associados, Estudos e Projetos Lda. 
REIS, S. H. 
(2020a) – 756: Pedestal Honorífico de L. Avrelius Verus em Olisipo (Conventus 
Scallabitanus, Lusitania). Ficheiro Epigráfico. Coimbra: IA. 209: 8-13. 
ROMÃO, J. M. 
(2017a) - Colégio Mira Rio: Sondagens arqueológicas e acompanhamento 
arqueológico: Relatório Final. Torres Novas: CRIVARQUE. (integra o processo 
n.º S – 36684da DGPC). 
S.A. 
(s.d.a) - Casa da Quinta da Pimenta. Ulysses, sistema de informação do 
património classificado/DGPC. 
(http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-
imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-
classificacao/geral/view/73015, 17/03/2021) 
SILVA, J. 
(1992a) - Palácio do Conde de Vimioso. SIPA, Sistema de Informação para o 
Património Arquitetónico/DGPC. 
(http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=4024, 
17/03/2021) 
SILVA, J.; OLIVEIRA, L. e AVELLAR, F. 
(1992/2004) - Cruzeiro das Laranjeiras. SIPA, Sistema de Informação para o 
Património Arquitetónico/DGPC. 
(http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5043, 
11/03/2021) 
SILVA, R. B. 
(2012a) - Arqueologia viária romana em Lisboa: a I.A.U. da Praça da Figueira. 
Cira-Arqueologia 1 – Atas Mesa Redonda “De Olisipo a Ierabriga”. Vila Franca 
de Xira: Museu Municipal de Vila Franca de Xira. 74 - 86 
(2018a) - A «Via Norte» de Olisipo: A Arqueologia na Praça Da Figueira 
(Lisboa): A caracterização dos troços viais e a dinâmica da paisagem 
suburbana envolvente. Meios Vias e Trajetos… Entrar e Sair de Lisboa: 
Fragmentos de Arqueologia de Lisboa 2. Lisboa: Centro de Arqueologia de 
Lisboa e Sociedade de Geografia de Lisboa. 79 – 86 
SML 
(s.d.a) - Palácio do Conde de Vimioso. Ulysses, sistema de informação do 
património classificado/DGPC. 
(http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-
imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-
classificacao/geral/view/73014, 17/03/2021)  
(s.d.c) - Cruzeiro das Laranjeiras. Ulysses, sistema de informação do 
património classificado/DGPC. 
(http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-
imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-
classificacao/geral/view/70417, 11/03/2021)  
VALE, T. 
(2012a) - Área urbana de Telheiras. SIPA, Sistema de Informação para o 
Património Arquitetónico/DGPC. 
(http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=34141, 
25/03/2021) 
VALE, T. et alli 



 

RECAPE (PSP) – Prolongamento das Linhas Amarela e Verde – Viadutos do Campo Grande (Lote 3) 
(Lisboa) 

22

(1995/2003/2006) - Convento de Nossa Senhora das Portas do Céu / Convento 
de São Francisco de Telheiras / Igreja Paroquial de Telheiras / Igreja de Nossa 
Senhora das Portas do Céu. SIPA, Sistema de Informação para o Património 
Arquitetónico/DGPC. 
(http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5043, 
11/03/2021) 
VALE, T. e FERREIRA, M. 
(1998a) - Casa de Nossa Senhora do Carmo. SIPA, Sistema de Informação para 
o Património Arquitetónico/DGPC. 
(http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5070, 
25/03/2021) 
VALE, T.; FERREIRA, M. e COSTA, S. 
(2001a) - Palacete na Alameda das Linhas de Torres / Villa Sousa. SIPA, 
Sistema de Informação para o Património Arquitetónico/DGPC. 
(http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=11508, 
25/03/2021) 
VENTURA, P. e KRUS, A.  
(2012a) – Convento de Nossa Senhora da Porta do Céu: Para uma abordagem 
cultural. S. l.: s.n. (integra o processo n.º S – 36684da DGPC).  
VENTURA, P.; KRUS, A. e CARVALHO 
(2013a) – Convento de Nossa Senhora da Porta do Céu: Sondagens 
Arqueológicas Manuais realizadas. S. l.: s.n. (integra o processo n.º S – 
36684da DGPC). 



 

RECAPE (PSP) – Prolongamento das Linhas Amarela e Verde – Viadutos do Campo Grande (Lote 3) 
(Lisboa) 

23

9 Ficha Técnica 
Direção do Departamento Técnico: Mulize Ferreira 
 
Direção Científica do Trabalho: João Albergaria 
Execução do Relatório: João Albergaria 
 
Desenhos de Auto-Cad: João Albergaria 
 



 

RECAPE (PSP) – Prolongamento das Linhas Amarela e Verde – Viadutos do Campo Grande (Lote 3) 
(Lisboa) 

24

10 Anexo I: Documentação gráfica 
 
Figura 1 – Ocorrências patrimoniais na área de enquadramento histórico 
Figura 2 – Ocorrências patrimoniais na área de incidência do projeto 
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1. Enquadramento 

O presente parecer é emitido na sequência de convite por parte da Empresa AGRI-PRO 

AMBIENTE Consultores, S.A. sobre o eventual interesse patrimonial natural, de natureza 

paleontológica, associada aos trabalhos de construção de pilares para dois novos viadutos 

no Campo Grande, pela empresa Metropolitano de Lisboa (Série SC 100 a 105 – viaduto da 

Linha Amarela e Série SC 200 a 202 – viaduto da Linha Verde). 

 

2. Caracterização geral  

A obra em causa irá assentar sobre unidades sedimentares mais antigas da Bacia 

Miocénica do Baixo Tejo, na região do Campo Grande, próximo ao contacto com a unidade 

subjacente paleogénica, o Complexo de Benfica (Choffat, 1950; Pais et al., 2006; 

Zbyszewski, 1963).  

O estudo realizou-se no local sobre um conjunto de testemunhos obtidos na sequência 

da execução de 14 sondagens geotécnicas (Anexo Figura 1) com amostragem contínua, 

num total de 357 m (Anexo Figura 2), realizadas pela Empresa Teixeira Duarte. Da 

observação macroscópica realizada aos testemunhos confirma-se que as mesmas 

intersectaram as duas primeiras unidades do Miocénico da Bacia do Baixo Tejo, geralmente 

conhecidas por Unidades de Cotter (Cotter, 1956). Da base para o topo, correspondem à 

Unidade “Argilas de Prazeres” (M-I) e à Unidade “Areolas de Estefânia” (M-II) conforme 

consta da respetiva Carta Geológica (Pais et al., 2006). Nenhuma das sondagens atingiu a 

unidade Paleogénica da Formação de Benfica. 

A natureza litológica das duas unidades é bastante semelhante embora, em termos 

gerais, a Unidade M-I seja constituída por argilas siltosas amarelo alaranjadas, e a Unidade 

M-II preferencialmente constituída por argilas e areias finas, siltíticas, micáceas (areolas), 

acinzentadas, ambas muito pobres em macrofósseis de invertebrados. Na transição entre 

estas duas Unidades tendem a ocorrer, localmente, níveis lenticulares de argilas escuras, 

muito ricas em matéria orgânica. 
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3. Avaliação paleontológica  

Reconheceu-se a presença ocasional, de grandes conchas de ostreídeos (Crassostrea 

crassissima) dispersas nos siltitos da Unidade M-II.  

Nos níveis de argilas siltosas, negras, intercaladas entre as unidades M-I e M-II, verificou-

se a presença de macrorrestos vegetais e concentrações de conchas de moluscos bivalves 

(Venerídeos) indeterminados devido a significativa dissolução diagenética; 

Os níveis de areias grosseiras, de fácies fluvial e/ou de litoral arenoso, potencialmente 

mais propícias à ocorrência de fósseis de vertebrados marinhos (e.g. Sirenia), anfíbios 

(Crocodylia, Quelonia) ou terrestres (e.g. Mastodontes, Girafídeos, Rinocerontídeos, Equídeos, 

Canídeos) (Zbyszewski, 1949), são raros e pouco espessos, sem representatividade para se 

revelarem com potencial como jazida de vertebrados fósseis.  

As litofácies corroboram a interpretação do paleoambiente destas unidades ser lagunar a 

estuarino confinados sem grande probabilidade para ocorrência quer de grupos de 

vertebrados marinhos (e.g. Seláceos, Cetáceos) quer de estruturas recifais corálicas ou de 

outras ocorrências paleontológicas relevantes no âmbito do Neogénico de Portugal (Cachão & 

Silva, 2000).  

 

4. Conclusão 

A análise aos testemunhos das sondagens geotécnicas realizadas não indiciou a potencial 

ocorrência de fósseis de vertebrados nem de qualquer outro grupo paleontológico com 

relevância patrimonial no contexto do Miocénico Inferior da Bacia do Baixo Tejo. 

Acresce que a obra prevista envolve a abertura de valas de pequena profundidade, a qual 

não irá intersectar previsivelmente os níveis lenticulares mais fossilíferos. A restante parte da 

obra envolve a implantação de estacas, sem exposição dos níveis sedimentares e, como tal, 

não suscetíveis de constituir jazida paleontológica. 
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5. Recomendação  

Face ao potencial interesse dos testemunhos recuperados para a caracterização 

faciológica das Unidades miocénicas da região de Lisboa, em particular o nível argiloso negro, 

rico em matéria orgânica, sugere-se que parte destes testemunhos possam ser doados e 

reaproveitados para fins pedagógicos junto de escolas e academias. 
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Figura 1 – Localização das sondagens geotécnicas com base nos elementos fornecidos pela 
Empresa Teixeira Duarte. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Localização das sondagens geotécnicas realizadas pela empresa Teixeira Duarte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2 – Breve caracterização das litofácies das sondagens geotécnicas, alinhadas de 
acordo com a sua localização aproximada. 
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