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Alteração ao Regulamento do Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz-Benfica 

(PPEULB) 

(aprovado pela Assembleia Municipal de Lisboa, por deliberação de 15 de maio de 1996, publicado no 

diário da República, II Série, nº 70 de 24 de março de 1997) 

Artigo 1º 

Procede-se à alteração dos artigos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º,7º,8º 9º, 11º, 14º, 16º, 19º, 20º, 

21º, 23º, 25º, 27º, 42º, 43º, 44º, 45º, 46º, 47º, 48º, 49º, 50º, 55º, 56º, 57º, 61º, 63º, 

64º, 65º, 68º, 77º e 78º, do Regulamento do Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz-

Benfica, os quais passam a ter a seguinte redação: 

“Artigo 1º 

Objeto, âmbito e vinculação 

1. O Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz-Benfica adiante designado por PPEULB ou Plano, 

elaborado ao abrigo do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) em vigor, 

integra parte das áreas abrangidas pelas Unidade Operativa de Planeamento e Gestão – UOPG 5 

Benfica, e Unidade Operativa de Planeamento e Gestão – UOPG Coroa Norte, como tal designadas 

no PDM em vigor. 

2. A área de intervenção do Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz - Benfica encontra-se delimitada: 

A Norte – Rua Ana de Castro Osório e prolongamento do seu eixo para nascente até à 2ª 

Circular e alinhamento das fachadas viradas a sul dos edifícios do Bairro Novo de Carnide; 

A Poente – Estrada do Poço da Cidade, trecho da rua da Atriz Adelina Abranches, rua da Atriz 

Maria Matos, trecho da Quinta do Charquinho e da Rua da Republica da Bolívia, alinhamentos 

das fachadas norte do quarteirão localizado entra a Rua da Republica da Bolívia e a Avenida do 

Uruguai, Avenida do Uruguai e Avenida de Gomes Pereira; 

A Sul – trecho da Rua Carolina Michaelis de Vasconcelos e estrada do Calhariz de Benfica; 

A Nascente – Rua do Tenente-Coronel Ribeiro dos Reis, trecho da Estrada de Benfica, Rua do 

Prof. Reinaldo dos Santos e 2ª Circular.  

3. O PPEULB tem a natureza de regulamento administrativo e as suas disposições vinculam as 

entidades públicas e, ainda, de forma direta e imediata, os particulares. 

Artigo 3º 

Conteúdo documental 

1. O Plano é constituído por: 

a) Regulamento; 

b) Planta de implantação - desenho nº 1; 

c) Planta de implantação – condicionantes de infraestruturas – desenho nº 1.1; 

d) Planta de condicionantes - desenho nº 2.1. 

2. O Plano é acompanhado por: 

a) Relatório; 

b) Conjunto de plantas, que integram: 

I. Plano de Pormenor em Vigor – Planta de Implantação - desenho nº 3.1; 
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II. Plano de Pormenor em Vigor – Planta de Condicionantes - desenho nº 3.2; 

III. Extrato do PDM em vigor - Planta de Ordenamento – Qualificação do espaço urbano - 

Esc. 1/5.000 - desenho nº 4.1; 

IV. Extrato do PDM em vigor - Planta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - 

Esc. 1/5.000 - desenho nº 4.2; 

V. Extrato do PDM em vigor - Planta de Ordenamento – Sistema de vistas - Esc. 1/5.000 - 

desenho nº 4.3; 

VI. Extrato do PDM em vigor - Planta de Ordenamento – Riscos Naturais e Antrópicos I - 

Esc. 1/5.000 - desenho nº 4.4; 

VII. Extrato do PDM em vigor - Planta de Ordenamento – Riscos Naturais e Antrópicos II - 

Esc. 1/5.000 - desenho nº 4.5; 

VIII. Extrato do PDM em vigor - Planta de Ordenamento – Condicionantes de 

Infraestruturas Esc. 1/5.000 - desenho nº 4.6; 

IX. Extrato do PDM em vigor - Planta de Ordenamento – Acessibilidades e Transportes Esc. 

1/5.000 - desenho nº 4.7; 

X. Extrato do PDM em vigor - Planta de Condicionantes – Servidões Administrativas e 

Restrições de Utilidade Pública I - Esc. 1/5.000 - desenho nº 4.8; 

XI. Extrato do PDM em vigor - Planta de Condicionantes – Servidões Administrativas e 

Restrições de Utilidade Pública II - Esc. 1/5.000 - desenho nº 4.9; 

XII. Planta de Explicitação do Zonamento – Esc. 1/2000 - desenho nº 5 

XIII. Planta de Enquadramento – Esc. 1/5 000 - desenho nº 6 

XIV. Ortofotomapa/Situação Existente – Esc.1/2 000 - desenho nº 7 

XV. Planta de Cadastro – Esc. 1/2 000 desenho nº 8 

XVI. Planta de Transformação Fundiária – Esc. 1/2 000 - desenho nº 9 

XVII. Planta de Compromissos Urbanísticos - Esc. 1/2 000 - desenho nº 10 

XVIII. Planta de Espaços Exteriores – Esc. 1/2 000 - desenho nº 11 

XIX. Planta de Equipamentos - Esc. 1/5 000 - desenho nº 12 

XX. Redes de Infraestruturas - desenho nº 13 

XXI. Planta de Infraestruturas Viárias - Esc. 1/2 000 - desenho nº 13.1 

XXII. Perfil 1, 2 e 3 – Esc 1/500 - desenho nº 13.1.1 

XXIII. Perfil 4 e 5 – Esc 1/200 e 1/500 - desenho nº 13.1.2 

XXIV. Perfil 6, 7 e 8 – Esc. 1/500 - desenho nº 13.1.3 

XXV. Rede de Abastecimento de Água – Esc. 1/2 000 - desenho nº 13.2 

XXVI. Rede de Saneamento Básico (Pluviais e Esgotos) – Esc. 1/2 000 - desenho nº 13.3 

XXVII. Rede de Energia Elétrica - Média Tensão e Postos de Transformação – Esc. 1/2 000 - 

desenho nº 13.4 

XXVIII. Rede de Energia Elétrica – Iluminação Pública – Esc. 1/2 000 - desenho nº 13.5 

XXIX. Rede de Telecomunicações – Esc. 1/2 000 - desenho nº 13.6 

XXX. Rede de Abastecimento de Gás – Esc. 1/2 000 - desenho nº 13.7 

XXXI. Planta das Subunidades de Planeamento – Esc. 1/5 000 - desenho nº 14 

XXXII. Planta de sobreposição do Plano aprovado em 1997 e Proposta de Alteração de Plano 

– Esc. 1/2 000 – desenho nº 15 

c) Estudo Acústico 

i. 01 Situação de referência LDEN 

ii. 02 Situação de referência LN 

iii. 03 Situação de Referência Conflitos LDEN 

iv. 04 Situação de Referência Conflitos LN 

v. 05 Situação Futura LDEN 
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vi. 06 Situação Futura LN 

vii. 07 Situação Futura Conflitos LDEN 

viii. 08 Situação Futura Conflitos LN 

d) Programa de Execução e Plano de Financiamento. 

e) Documento Síntese da Concertação. 

f) Relatório da Ponderação da Discussão Pública. 

g) Documento Síntese da Concertação. 

h) Relatório da Ponderação da Discussão Pública. 

 

3. (Revogado). 

Artigo 4º 

Definições 

1. Os conceitos técnicos utilizados no presente Regulamento correspondem aos que se encontram 

fixados no Decreto-Regulamentar nº9/2009 de 29 de maio, no Regulamento do PDM em vigor, 

demais legislação e regulamentos aplicáveis, e aos seguintes: 

“Comércio” - compreende os locais abertos ao público, destinados à venda a retalho, prestação de 

serviços pessoais e estabelecimentos de restauração e bebidas, quando não integrados em 

empreendimentos turísticos; 

“Uso logístico” - compreende as áreas afetas à armazenagem (autónoma), comércio grossista, 

gestão de resíduos, e comércio e reparação de veículos e de maquinaria; 

“Superfície de pavimento” - corresponde à área, abaixo ou acima da cota de soleira, medida em 

m2, pelo perímetro exterior das paredes exteriores, destinada aos diferentes usos previstos no 

plano: habitação, comércio, serviços, turismo, indústria compatível, logística e equipamentos 

privados, incluindo armazéns e arrecadações e excluindo varandas, áreas em sótão e em cave sem 

pé direito regulamentar e espaços exteriores cobertos de utilização coletiva (alpendres, telheiros e 

terraços cobertos).  

“Permeabilidade do solo” - é a condição de contacto total entre o solo orgânico, o subsolo, e a 

água da chuva e os demais agentes atmosféricos. Caves e lajes de cobertura são situações 

impermeáveis pois impedem o contacto do solo com os agentes atmosféricos; 

“Uso de equipamento” - compreende as áreas destinadas à provisão de bens e serviços destinados 

à satisfação das necessidades coletivas dos cidadãos, designadamente nos domínios da saúde, da 

educação, da cultura, do desporto, da justiça, da segurança social, da segurança pública e da 

proteção civil; 

“Uso habitacional” - compreende as áreas afetas à residência unifamiliar e coletiva, incluindo 

instalações residenciais especiais (estabelecimentos de alojamento local e residências destinadas a 

estudantes ou a idosos, que, em função da dimensão da área e dos serviços prestados, manifestem 

especial compatibilidade com o uso habitacional). 

“Núcleo de lavoura” – compreende o conjunto de edifícios destinados a habitação e outras 

construções de apoio à atividade de lavoura. 

2. (Revogado.) 

3. (Revogado.) 

4. (Revogado.) 

 

Artigo 5º 

Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

Na área de intervenção do Plano vigoram as seguintes servidões e restrições de utilidade pública, às 
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quais se aplicam os regimes jurídicos respetivos em vigor, os quais prevalecem sobre o regime do 

uso do solo aplicável por força do presente Plano: 

a) Domínio público hídrico (lacustre); 

b) Servidão do aeroporto de Lisboa; 

c) Servidão militar aeronáutica (Base Aérea nº1 de Sintra); 

d) Marco ou vértice geodésico; 

e) Servidão a centro radioelétrico e ligações hertzianas (estação emissora de Alfragide); 

f) Zona Especial de Proteção da Quinta do Bom Nome (em vias de classificação); 

g) Zona de Proteção da Zona Antiga de Carnide-Luz. 

 
Artigo 6º 

[…] 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A subunidade 3.4, anteriormente delimitada pela Quinta da Granja de Cima, Rua do Dr. José Batista de 
Sousa e Rua do Prof. Santos Lucas, é agora subdividida em duas (3.4a e 3.4b) e, passa a ser delimitada 
pela Quinta da Granja de Cima, Avenida Marechal Teixeira Rebelo, Rua de José Marinho e Rua do Prof. 
Santos Lucas; 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
d)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A subunidade 4.6, delimitada pelo limite sul dos lotes marginantes da estrada de Benfica, Avenida de 
Gomes Pereira e limite nascente dos lotes marginantes da Avenida Gomes Pereira; 
e)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
f)- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
g) A unidade 7, composta por 2 subunidades: 
A subunidade 7.1, delimitada pela estrada de Benfica e limite sul dos lotes marginantes da estrada de 
Benfica e da rua de José Rodrigues Miguéis, limite nascente dos lotes marginantes da avenida de Gomes 
Pereira e limite norte do terreno ocupado pela escola secundária José Gomes Ferreira e pelo Instituto 
Politécnico. 
A subunidade 7.2, delimitada pelo limite sul do terreno ocupado pela Escola C+S de Pedro de Santarém, 
limite nascente dos lotes marginantes da avenida Gomes Pereira, prolongamento para nascente da linha 
de separação entre os lotes correspondentes aos nºs 99 e 101 da avenida Gomes Pereira, 2ª Circular e 
rua do Prof. José Sebastião e Silva. 
- (Revogado)  

h)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A subunidade 8.1, delimitada pela rua de Carolina Michaelis de Vasconcelos, avenida de Gomes Pereira, 
limite Sul do lote correspondente ao nº 93 da avenida de Gomes Pereira, conforme planta anexa ou 
seja, os limites dos lotes marginantes da avenida de Gomes Pereira, correspondentes aos nºs 101 a 105; 
A subunidade 8.2 delimitada pelo prolongamento para nascente da linha de separação entre os lotes 
correspondentes aos nºs 93 a 101 da avenida de Gomes Pereira, 2º Circular, rua Carolina Michaelis de 
Vasconcelos, limite nascente e norte dos lotes correspondentes aos nºs 101 a 105 da avenida de Gomes 
Pereira; 
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A subunidade 8.3, delimitada pela 2ª Circular, estrada do Calhariz de Benfica e prolongamento do limite 
nascente dos nºs 2 a 10 da rua José da Purificação Chaves. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Artigo 7º 

Qualificação operativa e funcional 

1. A qualificação operativa e funcional do espaço constante da Planta de Implantação resulta da 
adequação efetuada na Planta de Explicitação de Zonamento que constitui elemento de 
acompanhamento referido na alínea b) XII. do nº2 do artigo 3º do presente Regulamento. 

2.  As subunidades de gestão obedecem às seguintes qualificações operativas: 
a) Espaços consolidados; 
b) Espaços a consolidar. 

3. As subunidades de gestão obedecem às seguintes qualificações funcionais: 
a) Espaços centrais e residenciais consolidados – traçado urbano C; 
b) Espaços centrais e residenciais - a consolidar; 
c) Espaços verdes de recreio e produção – consolidado; 
d) Espaços verdes de enquadramento a infraestruturas - consolidado; 
e) Espaços de uso especial de equipamentos – consolidado; 
f) Espaços de uso especial de equipamentos - a consolidar. 

 

Artigo 8º 

Bens da Carta Municipal do Património Edificado e Paisagístico 

1. São os seguintes os bens culturais imóveis que, na área de intervenção do presente Plano, são 

considerados de interesse arquitetónico, histórico, ou paisagístico e integram a Carta Municipal do 

Património Edificado e Paisagístico: 

a) 08.09 – Sítio da Granja / Av. Lusíada; Largo da Revista Militar; Av. do Colégio Militar; Rua 

Mestre Lima de Freitas; Rua Dr. José Batista de Sousa; Rua José Marinho; Av. Marechal Teixeira 

Rebelo. 

b) 08.09 A – Quinta da Granja / Travessa da Granja, 21 

c) 08.09 B – Quinta da Granja de Baixo;  

d) - Casa Grande: ver 08.09 B; 

e) - APSA-Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger: ver 08.09 B; 

f) 08.13 – (Antiga) Fábrica Simões (fachadas) / Av. Gomes Pereira, 11-13; 

g) 08.14 – Edifício da Junta de Freguesia de Benfica / Av. Gomes Pereira, 15-19; 

h) 08.15 – Escola Secundária José Gomes Ferreira / Rua Prof. José Sebastião e Silva (Prémio 

Valmor e Municipal de Arquitetura de 1992 - Menção Honrosa); 

i) 08.16 – Instituto Superior de Educação / Rua Carolina Michaelis de Vasconcelos; 

j) 08.36 – Escola Superior de Comunicação Social / Rua Carolina Michaelis de Vasconcelos (Prémio 

Valmor e Municipal de Arquitetura de 1993 - Menção Honrosa); 

k) 08.41 – Escola Superior de Música / Campus de Benfica do Instituto Politécnico de Lisboa 

(Prémio Valmor e Municipal); 

l) 08.42 – Casa da Antiga Quinta de Marrocos/ Instituto Politécnico de Lisboa - Presidência, 

Estrada de Benfica 527 a 529; 

m) 11.67 – Hospital da Luz / Av. Lusíada, 100 (Prémio Valmor e Municipal de Arquitetura de 2007). 

2. Os bens culturais integrados na Carta Municipal do Património Edificado e Paisagístico são 
assinalados na planta de implantação. São identificados e caraterizados nas fichas patrimoniais que 
constituem o Anexo II ao presente Regulamento, do qual faz parte integrante.  

3. Aos bens culturais referidos no número anterior são atribuídos graus de importância relativa, que 
constam nas fichas patrimoniais respetivas, segundo os critérios que se enunciam: 
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a) Grau I – Bens de Valor Patrimonial Elevado são aqueles cuja exemplaridade e integridade se 

pretende salvaguardar, dado o seu reconhecido valor cultural no contexto da história 

arquitetónica, urbanística e paisagística da cidade; 

b) Grau II – Bens de Valor Patrimonial Relevante são aqueles que se pretende preservar pelo seu 

interesse arquitetónico, urbanístico e ambiental no contexto da cidade; 

c) Grau III - Bens de Valor Patrimonial de Referência são aqueles que contribuem positivamente 

para a qualidade urbanística da área onde se inserem e cuja imagem e memória se pretende 

preservar. 

 

Artigo 9º 

Obras de construção, alteração, ampliação e tratamento de fachadas 
1. Nos espaços a consolidar existentes no presente Plano, não são permitidas quaisquer alterações ou 

ampliações. 

a) (Revogado). 

b) (Revogado). 

c) (Revogado). 

2. Em espaços a consolidar, não é admissível a descriminação entre fachadas de um mesmo edifício, 

designadamente entre a fachada principal ou nobre e a fachada posterior ou de tardoz, para efeitos 

de justificação de tratamento arquitetónico diferenciado. 

a)  (Revogado.) 

b) (Revogado.) 

c) (Revogado.) 

d) (Revogado.) 

e) (Revogado.) 

f) (Revogado.) 

 

Artigo 11º 

[…] 

Nos espaços a consolidar existentes no presente Plano, é interdita a ocupação dos logradouros com 

construções. 

 

Artigo 14º 

[…] 

1. No presente Plano, os solos municipais dos espaços a consolidar, e assinalados na Planta de 

Cadastro nº 8, destinam-se à construção de novos edifícios, previstos no Plano. 

2. (Revogado.) 
 

Artigo 16º 

Obras de construção, alteração e ampliação 

1. Nos espaços consolidados as obras de construção, ampliação e alteração têm que se enquadrar nas 

características morfológicas e tipológicas dominantes no arruamento em que o edifício se localiza e 

contribuir para a respetiva valorização arquitetónica e urbanística. 

2. As obras de construção, alteração ou de ampliação de edifícios existentes, ficam sujeitas aos 

seguintes condicionamentos: 

a) Para os edifícios de tipologia em banda, a altura máxima da fachada obedece ao nivelamento 
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das alturas das fachadas existentes na envolvente; 

b) Para os edifícios isolados a altura máxima é de 25 m, podendo esta altura ser excedida nos 

casos em que tal for definido, no âmbito do presente plano de pormenor; 

c) Admite-se a construção de um piso recuado, em edifícios novos ou existentes, quando tal seja 

dominante nessa frente urbana ou sirva de colmatação à empena existente, desde que contido 

nos planos a 45 graus passando pelas linhas superiores de todas as fachadas do edifício, não 

ultrapassando 3,5m acima da altura máxima da fachada admitida e não descaracterize o 

edifício pré- existente; 

d) Admite-se o aproveitamento da cobertura em sótão e a alteração da configuração geral das 

coberturas, designadamente incluindo trapeiras, mansardas e terraços, desde que contida nos 

planos a 45 graus passando pelas linhas superiores de todas as fachadas do edifício, a altura da 

edificação não ultrapasse 3.5 m acima da altura máxima da fachada admitida e seja assegurado 

o adequado enquadramento urbanístico; 

e) A profundidade máxima das empenas dos edifícios, sem considerar varandas e corpos 

balançados, é de 15 m, sem prejuízo do disposto no Regulamento Geral das Edificações 

Urbanas (RGEU), com exceção dos estabelecimentos hoteleiros e equipamentos de utilização 

coletiva, cuja empena pode atingir 18 metros, com exceção dos lotes 27 e 30 que podem atingir 

os 20m. 

f) Nos casos em que seja necessário obter uma concordância entre empenas confinantes de 

diferentes profundidades, a empena do novo edifício varia por uma série de superfícies 

contidas em planos paralelos às fachadas, sem ultrapassar a empena de maior profundidade e 

o plano virtual que forma um diedro de 45 graus com o plano da empena confinante de menor 

profundidade no extremo posterior desta; 

g) Excecionam-se do disposto no número anterior, as situações em que a transição entre empenas 

de diferente profundidade possa ser feita através dum plano contínuo formando um ângulo 

não superior a 45 graus com a fachada de tardoz e da mesma resulte um manifesto benefício 

para a qualidade do interior dos espaços; 

h) Os edifícios isolados não estão sujeitos a uma profundidade máxima de empena; 

i) É autorizada a construção de pisos em cave para comércio e serviços, equipamento, turismo, 

estacionamento e áreas técnicas afetas às unidades de utilização dos edifícios, desde que, em 

todos os casos, sejam asseguradas condições de ventilação e iluminação adequadas ao uso 

proposto, sejam cumpridas as regras relativas aos logradouros e exista possibilidade de 

integração arquitetónica do acesso ao estacionamento; 

j) É autorizada a construção de um piso em cave para habitação, desde que preenchidas as 

condições mencionadas na alínea anterior, assim como as disposições legais e regulamentares 

aplicáveis. 

3. Sempre que seja autorizada a ampliação de edifícios existentes deverão ser observadas as 

disposições do Capítulo VII do presente regulamento, sobre estacionamento e o quadro que 

constitui o Anexo I assim garantindo estacionamento no interior dos lotes. 

4. As obras de demolição de edifícios nos espaços consolidados obedecem às determinações do artigo 

45º do Plano Diretor Municipal em vigor. 

 
Artigo 19º 

[…] 
1. Os logradouros dos espaços centrais e residenciais consolidados têm por função assegurar a 

salubridade das construções, atendendo, em particular, à ventilação e insolação dos edifícios, à 
garantia da privacidade das habitações, ao desafogo, à fruição e recreio, assim como à infiltração 
das águas pluviais. 
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a) (Revogado.) 

b) (Revogado.) 

2. Os logradouros dos espaços centrais e residenciais consolidados compreendem: 

a) Logradouros com áreas verdes permeáveis, que deverão ser preservadas; 

b) Logradouros que se encontrem total ou parcialmente ocupados ou impermeabilizados. 

3. Os logradouros em área total ou parcialmente impermeabilizada deverão procurar aumentar a área 

verde através do ajardinamento do espaço ao ar livre podendo ser executado mediante colocação 

de terra vegetal, ou recorrendo à utilização de canteiros amovíveis e plantas envasadas.  

4. (Revogado). 

 

Artigo 20º 

[…] 

A localização de equipamentos, serviços e comércio, em novos edifícios nos espaços consolidados é 

condicionada à satisfação dos requisitos seguintes: 

a) É possível a utilização de edifícios exclusivamente ou em parte para equipamentos, serviços, e 

comércio, desde que permita a inclusão de estacionamento, em conformidade com o capítulo VII 

do presente regulamento; 

b) A coexistência de equipamentos, comércio, e serviços, com habitação num mesmo edifício só é 

permitida desde que disponha de acessos independentes aos pisos habitacionais e permita a 

inclusão de estacionamento, de acordo com o capítulo VII do presente regulamento.  

c) (Revogado). 

d) (Revogado). 

 
Artigo 21º 

[…] 
1. À localização do comércio e serviços em edifícios pré-existentes aplica-se o disposto no número 

anterior, sendo o estacionamento exigível conforme se dispõe no capítulo VII do presente 

regulamento, na proporção das necessidades criadas pelo novo uso autorizado. 

2. As mudanças de uso, nos termos da alínea b) do artigo anterior, em edifícios pré-existentes ficam 

ainda condicionadas à possibilidade de integração arquitetónica dos acessos exigidos, caso estes 

não existam. 

 
Artigo 23º 

 
Estatuto dos Espaços Verdes 

1. Nos espaços verdes das subunidades 3.1 e 3.2 é permitida a exploração agrícola. 
2. Nos espaços verdes não são permitidas as seguintes atividades: 

a) Execução de quaisquer construções não previstas no Plano, exceto se relacionadas com o 
espaço verde; 

b) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c) Alteração à modelação do solo, não relacionada com construções previstas no Plano, exceto se 

relacionada com arranjo paisagístico do espaço verde; 
d) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
e) Destruição ou alteração de elementos construídos, se considerados valorizadores do espaço 

verde; 
f) (Revogado.) 

g) (Revogado.) 

3. Todos os espaços verdes a criar na área abrangida pelo Plano deverão ter assegurada a sua ligação à 
rede de abastecimento de água e ser projetada a sua rede de rega em termos adequados para uma 
correta gestão e manutenção das zonas plantadas e semeadas. 
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4. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Artigo 25º 

Espaços de Uso Especial de Infraestruturas 

Nos espaços de uso especial de infraestruturas é proibida qualquer afetação a outros usos, exceto 

quanto ao que se prevê na regulamentação específica de cada subunidade de gestão. 

 
Artigo 27º 

Dimensionamento do Estacionamento 

1. As disposições deste artigo são aplicáveis às subunidades de gestão nos termos da qualificação 

operativa e funcional constante do artigo 7º. 

2. As normas reguladoras do dimensionamento do estacionamento na área de intervenção do Plano 

são as constantes do Quadro que constitui o Anexo I ao presente Regulamento. 
 

Artigo 42º 
Qualificação das unidades de gestão 

1.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
a) As subunidades de gestão 2.2, 2.3, 3.4 e 8.4 são espaços a consolidar; 
b) As subunidades de gestão 2.1, 3.3, 3.5, 4.5, 4.6 e 5.1, são espaços consolidados no que se refere 

aos edifícios existentes e são espaços a consolidar no que se refere á restante área, ainda não 
construída; 

c) As subunidades de gestão 3.0, 3.1. e 3.2 são espaços verdes, prevendo-se um equipamento na 
subunidade 3.1; 

d) As subunidades de gestão 1.2, 5.2, 6.3 e 8.2 são espaços de uso especial de infraestruturas; 
parte da subunidade 8.3 é área de uso especial de infraestruturas; 

e) As subunidades de gestão 7.1 e 7.2 são espaços de uso especial de equipamentos; parte das 
subunidades 2.1, 2.3 e 8.4 é área afeta ao uso especial de equipamentos; 

f) As subunidades de gestão 1.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.1,6.2, 6.4 e 8.1, são espaços consolidados. 
2 -  (Revogado) 
3 – (Revogado) 

 
Artigo 43º 

Regime específico das subunidades 1.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.1, 6.2, 6.4 e 8.1 
 

As intervenções para licenciamento em edifícios existentes ficam subordinadas aos seguintes 
condicionamentos: 
 

1. Usos permitidos: habitação, comércio e serviços; 
2. Os edifícios deverão ter igual qualidade de tratamento em todas as fachadas; 
3. Deverá ser respeitado o preconizado no Capítulo IV do presente regulamento, relativo a 

espaços consolidados. 
 

Artigo 44º 
[…] 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Área máxima adicional de implantação de 9.738 m
2
; 

2. Superfície de Pavimento (SP) adicional máxima de 29.164 m
2
 no lote 40, podendo o atual edifício do 

Hospital da Luz ser eventualmente ampliado em 1 piso, com um acréscimo de SP de até 5.000m
2;

 

3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Os edifícios deverão ter igual qualidade de tratamento em todas as fachadas; 
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5. Prevê-se a ocupação com estacionamento em subsolo da área identificada com o número 41, na 

planta de implantação. 

6. (Revogado). 

 
Artigo 45º 

[…] 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Área de implantação máxima de 2.678 m
2
. 

2. Superfície de Pavimento máxima de 23.044 m
2
. 

3. Usos permitidos: serviços, comércio e habitação. 
4. Os edifícios deverão ter igual qualidade de tratamento em todas as fachadas. 
5. Os licenciamentos de construção em caves na subunidade 2.2, deverão subordinar-se à condição de 

prévia constituição de direito de superfície perpétuo a favor da Câmara Municipal de Lisboa sobre 
os espaços exteriores sobrejacentes, quando para estes estejam previstos arruamentos, passeios e 
espaços urbanos públicos. 

 
Artigo 46º 

[…] 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Área de implantação máxima de 5.672 m
2
. 

2. Superfície de Pavimento máxima de 59.616 m
2
. 

3. Usos permitidos: serviços, comércio, habitação e equipamentos coletivos  

4. Os edifícios deverão ter igual qualidade de tratamento em todas as fachadas. 

5. Os licenciamentos de construções em caves na subunidade 2.3, deverão subordinar-se à condição 

de prévia constituição de direito de superfície perpétuo a favor da Câmara Municipal de Lisboa 

sobre os espaços exteriores sobrejacentes, quando para estes estejam previstos arruamentos, 

passeios e espaços urbanos públicos. 

 
Artigo 47º 

[…] 
Nesta subunidade, prevê-se: 

1. A instalação do núcleo museológico, a conservação do núcleo de lavoura e habitação existente, 

podendo ser licenciadas novas construções ou a ampliação das construções existentes, 

subordinadas aos seguintes condicionamentos: 

a) Área máxima adicional de implantação de 300 m
2
. 

b) Superfície de Pavimento adicional máxima de 500 m
2
. 

2. Admitem-se o uso de turismo e uso terciário em conformidade com o disposto no nº4 do artigo 50º 

do PDML em vigor. 

 
Artigo 48º 

[…] 
1. Área de implantação máxima de 500 m

2
. 

2. Superfície de Pavimento máxima de 5.375 m
2
. 

3. Usos permitidos: habitação, comércio e serviços; 

4. Os edifícios deverão ter igual qualidade de tratamento em todas as fachadas. 

5. Os licenciamentos de construção deverão, de igual modo, ser subordinados à condição de prévia 

constituição de servidão pública sobre a área vazada do piso térreo. 

6. No espaço verde de utilização pública à superfície sobre a área em cave já construída, com cerca de 

550m
2
, e integrada no lote IX + M, deverá em futura transmissão e/ou licenciamento ser observada 

a condição prévia de constituição de servidão pública sobre o logradouro, com vista a garantir o 
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passeio pedonal marginante à Quinta da Granja de Baixo. 

7. Deverá ser respeitado o Capítulo IV deste regulamento, relativo a espaços consolidados. 

 
Artigo 49º 

Regime específico das subunidades 3.4a e 3.4b 
1. Áreas de implantação máxima: na subunidade 3.4a de 3.310 m

2
 e na subunidade 3.4b de 1.280 m

2
. 

2. Superfície de Pavimento máxima: na subunidade 3.4a de 27.215 m
2
 e na subunidade 3.4b de 

12.785 m
2
. 

3. Será atribuída a edificabilidade de 17.724m
2
 mediante cedência ao Município de espaço verde, de 

harmonia com o disposto no nº8 do artigo 50º do PDML em vigor. 

4. Usos permitidos: habitação, comércio, serviços 

5. Em fase de licenciamento, as operações urbanísticas na área da subunidade 3.4a (lotes 36a e 36b) 

estão sujeitas a parecer a emitir pelo Metropolitano de Lisboa. 

6. A coexistência de equipamentos, comércio e serviços, com habitação, num mesmo edifício só é 

permitida desde que disponha de acessos independentes aos pisos habitacionais e permita a 

inclusão de estacionamento, de acordo com o capítulo VII do título IV do presente regulamento. 

7. O piso térreo será parcialmente vazado. 

8. Os edifícios deverão ter igual qualidade de tratamento em todas as fachadas. 

 

 

Artigo 50º 
[…] 

1. Área de implantação máxima de 424 m
2
. 

2. Superfície de pavimento máxima: 4.318m
2
. 

3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Mediante concurso público de seleção de projeto de arquitetura, que se prevê realizar, será 

definido um lote na área adjacente ao geomonumento, e fixadas as correspondentes área de 

implantação, sendo a superfície de pavimento máxima de 4.000m
2
. 

5. Os edifícios deverão ter igual qualidade de tratamento em todas as fachadas. 

6. Os licenciamentos de construção serão subordinados à condição de prévia constituição de servidão 

pública sobre os logradouros, com vista à construção de passeio pedonal marginante à Quinta da 

Granja de Baixo. 

7. Os licenciamentos de construção deverão observar as conclusões de estudo geológico específico 

existente e em cada um dos lotes de edifícios a construir devem ser realizadas campanhas de 

prospeção geológico-geotécnicas adicionais. 

8. Os licenciamentos de construção deverão ser subordinados à condição de prévia constituição de 

servidão pública sobre a área vazada do piso térreo. 

 
Artigo 55º 

[…] 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Área de implantação máxima de 800 m
2
. 

a) Superfície de Pavimento máxima de 3550 m
2
. 

2. Usos permitidos: equipamento. 

3. Relativamente aos edifícios existentes, deverá ser respeitado o Capítulo IV do presente 

regulamento, relativo a espaços consolidados. 

4. (Revogado). 
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Artigo 56º 
[…] 

1. Área de implantação máxima de 368 m
2
. 

2. Superfície de Pavimento máxima de 2.940 m
2
 

3. Usos permitidos: habitação, comércio, serviços. 

4. Relativamente aos edifícios existentes, deverá ser respeitado o Capítulo IV do presente 

regulamento, relativo a espaços consolidados. 

5. Ao abrigo do disposto no nº1 do artigo 91º do Plano Diretor Municipal em vigor, mantém-se no 

presente Plano e subunidade a superfície de pavimento constante do Aviso nº 7891/2008, 

publicado no diário da República, nº 52, 2ª série, de 13 de março, que permite licenciar ocupação 

edificada em obediência ao disposto nos números anteriores. 

 
Artigo 57º 

[…] 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Área de implantação máxima de 2.271 m
2
. 

2. Superfície de Pavimento máxima de 13.115 m
2.

 

3. Usos permitidos: habitação, comércio, serviços. 

4. Relativamente aos edifícios existentes, deverá ser respeitado o Capítulo IV do presente 

regulamento, relativo a espaços consolidados. 

 
Artigo 61º 

Regime específico das subunidades 7.1 e 7.2 
1. Estas subunidades destinam-se a equipamentos coletivos. 

2. Na subunidade 7.1 os equipamentos encontram-se totalmente construídos. 

3. A subunidade 7.2 só se encontra parcialmente edificada. 

4. Os novos edifícios a construir na subunidade 7.2 deverão respeitar os seguintes condicionamentos: 

a) Usos permitidos: equipamento coletivo, podendo integrar outros, desde que complementares; 

b) Área de implantação máxima de 25.604 m
2
; 

c) Superfície de Pavimento máxima de 43.333 m
2
. 

 
Artigo 63º 

[…] 
Nesta subunidade, poderá ser construído estacionamento em silo, com pisos em cave e piso térreo, 

destinado a equipamento a definir, subordinado aos seguintes condicionamentos: 

1. Área de implantação máxima de 3.842m
2
. 

2. Deverá ser assegurada uma faixa verde de 10m de afastamento entre o equipamento e a Avenida 

Marechal Craveiro Lopes (2ª Circular). 

3. (Revogado.) 

4. (Revogado.) 

 

Artigo 64º 
[…] 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Área de implantação máxima de 4.840 m

2
. 

2. Superfície de Pavimento máxima de 12.000 m
2
. 

3. Usos permitidos: equipamento, podendo ser admitidos outros usos compatíveis relacionados com o 

equipamento a construir. 

4. A cobertura deverá ser ajardinada. 
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Artigo 65º 

Implantação 

Em sede de aprovação das operações de loteamento, poderão vir a ser aprovados ajustamentos à 

implantação das edificações previstas no Plano, mediante apresentação de justificação e 

fundamentação técnica e urbanística. 

Artigo 68º 
[…] 

1. Em quaisquer edificações, os corpos balançados e varandas estão sujeitos às seguintes regras: 

a) Não podem ficar a distância vertical inferior a 3,50 m do ponto da cota média do passeio 

adjacente e os seus balanços não podem exceder o limite máximo de 2,00 m, nem 5 % da 

largura do arruamento ou distância ao edifício fronteiro, medido entre planos marginais 

opostos e sobre o qual se projetam; 

b) Não pode ser ultrapassado o plano vertical paralelo ao bordo do passeio distante dele 0,80 m, a 

contar para o interior; 

c) Qualquer elemento pertencente a corpos balançados deve ficar, no mínimo, 3,00 m acima do 

ponto de cota mais elevada do passeio adjacente; 

d) As projeções dos corpos balançados sobre o arruamento e ou sobre o logradouro devem ficar 

contidas num diedro de 45 graus com origem no plano da respetiva fachada, a partir da linha 

de separação dos lotes; 

e) Fixada a área bruta virtual de pavimento, dos corpos balançados, de acordo com o estabelecido 

nas alíneas anteriores, aquela área não pode ser superior a 50 % da área bruta virtual 

determinada; 

f) As áreas resultantes dos corpos balançados encerrados devem ser um suplemento da área 

mínima regulamentar dos respetivos compartimentos, não podendo ser contabilizadas para 

suprir qualquer deficiência nesse domínio. 

g) Nas fachadas viradas para a quinta da Granja, será admissível a construção de varandas 

abertas, com balanço máximo de 2.5 m, para permitir a colocação de mesas, mobiliário de 

jardim e plantas envasadas, de modo a favorecer uma boa transição visual entre os edifícios e a 

área verde da quinta.  

2. Em quaisquer edificações, o fecho ou o envidraçamento de varandas de edifícios existentes 

obedece ao disposto no Regulamento Municipal de Urbanização e de Edificação de Lisboa, 

dependendo de licenciamento municipal, e apenas podem ser admitidos se preencherem 

cumulativamente as seguintes condições: 

a) Se garantir de forma comprovada a sua integração urbana e arquitetónica e que não afeta a 

linha arquitetónica do prédio e o arranjo estético do mesmo; 

b) Se garantir de forma comprovada a sua adequação a um bom desempenho térmico do edifício, 

garantindo que a obra não conduz à necessidade subsequente de utilização de equipamentos 

de climatização; 

c) Se garantir de forma comprovada a boa ventilação do fogo; 

d) Apresentação de uma solução global para a fachada onde se pretende realizar a instalação, 

tanto em termos de desenho arquitetónico, como dos materiais aplicados, ou a aplicar, que 

devem ser de características gerais idênticas; 

e) Não é permitido o fecho de varandas viradas para a quinta da Granja. 

 
Artigo 77º 

Formas de Execução 
A execução do Plano processa-se de acordo com o disposto no Regime Jurídico dos Instrumentos de 
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Gestão Territorial (RJIGT) e demais legislação aplicável, através de operações de loteamento e de obras 

de edificação que devem cumprir os parâmetros urbanísticos definidos no Plano, nomeadamente 

quanto a usos, áreas máximas de construção, alinhamentos e cérceas. 

 

Artigo 78º 
Dúvidas e omissões 

1. A integração dos casos omissos no presente Regulamento é efetuada através do PDM em vigor, da 

legislação aplicável e do Relatório do plano. 

2. As questões de índole técnica poderão ser suscitadas junto dos competentes serviços da CML, para 

seu cabal esclarecimento. 

 

Artigo 2º 

São aditados ao Regulamento do Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz-Benfica, os 

artigos 5º-A, 5º-B, 5º-C, 5º-D, o artigo 7º-A, o artigo 8º-A, o artigo 8º-B, o artigo 8º-C 

o artigo 9º-A, o artigo 47º-A, o artigo 47º-B, o artigo 77º-A, e o artigo 77º-B, com a 

redação seguinte: 

 

“Artigo 5º-A 

Condicionantes a Infraestruturas 

Identificam-se, na área de intervenção do Plano as seguintes condicionantes, como tal qualificadas no 

PDM em vigor: 

a) Condicionantes a Infraestruturas: 

I. Estações do Metro (existente) 

II. Zona de proteção do Metro (existente) 

III. Linha de Metro (linha azul - em estudo); 

IV. Zona de proteção do Metro (linha azul - em estudo); 

V. Área de proteção de traçado provável (caneiro de alcântara) 

VI. Rede viária principal 

VII. Bacia de retenção/infiltração pluvial 

 

Artigo 5º-B 

Ruído 

1. Para efeitos de aplicação do Regulamento Geral de Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 

17 de janeiro, a área do Plano é classificada como Zona Mista.  

2. São preconizadas as seguintes medidas minimizadoras a adotar aquando da implementação do 

Plano: 

a)  Pavimentação da Av. Marechal Teixeira Rebelo, na sua totalidade, com piso poroso; 
b) Reforço do isolamento de fachada em mais 3 dB aos constantes da alínea a) do n.º1 do Artigo 5º do 

Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios, para os edifícios 21, 22, 25a, 25b, 27, 28 e 36a. 
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Artigo 5º-C 

Áreas Sujeitas a Riscos Naturais e Antrópicas 

1. Suscetibilidade de ocorrência de movimentos de massa em vertentes: 

a) Os projetos de arquitetura relativos a operações de edificação, em zonas cartografadas como de 

moderada suscetibilidade na planta de Ordenamento – Riscos Naturais e Antrópicos I (extrato do 

PDM em vigor) é acompanhado por parecer elaborado por técnicos ou entidades credenciados, 

baseado em estudo geológico e geotécnico. 

2. Nas áreas de moderada e elevada vulnerabilidade às inundações identificadas na planta de 

ordenamento – Riscos Naturais e Antrópicos I (extrato do PDM em vigor) a câmara poderá 

estabelecer condicionantes nas obras de construção, ampliação ou alteração de edifícios e de 

infraestruturas em zonas caracterizadas no PDM, em vigor, e solicitar a prévia caracterização 

hidrogeológica, segundo o nº 3 do artigo 22º, e o nº 7 do artigo 13º, do PDM em vigor. 

 

Artigo 5º-D 

Estrutura Ecológica Fundamental e Integrada 

1. A estrutura ecológica municipal é constituída pela estrutura ecológica fundamental e pela estrutura 

ecológica integrada. 

2. A estrutura ecológica fundamental define uma estratégia de valorização e salvaguarda dos sistemas 

naturais fundamentais; na área do Plano a estrutura ecológica fundamental integra 

a) O sistema de corredores estruturantes; 

b) O sistema húmido; 

3. A estrutura ecológica integrada tem como objetivo promover a qualificação urbana, em articulação 

com a estrutura ecológica fundamental. A estrutura ecológica integrada, na área do Plano, 

compreende: 

a) Os espaços verdes; 

b) Os espaços verdes de enquadramento a áreas edificadas; 

c) Os eixos arborizados; 

d) As bacias de retenção. 

 

Artigo 7º-A 

Alterações à qualificação do espaço do PDM 

De harmonia com os objetivos expressos no Relatório do Plano e com as alterações ao uso do solo 

recentemente operadas, e, tendo em atenção a definição permitida pela escala do Plano de Pormenor, 

é alterada a qualificação dos seguintes espaços, assinalados na Planta de Explicitação do Zonamento ao 

PDM: 

a) Troço sul do nó da Av. Lusíada com a Av. Marechal Teixeira Rebelo: 

De Espaço Verde de Enquadramento a Infraestruturas Consolidado para Espaço Verde de Recreio e 

Produção Consolidado. 

b) A poente da Av. Marechal Teixeira Rebelo com a Av. Dos Condes de Carnide e a nascente do 

Cemitério de Benfica: 

De área de Espaço Central e Residencial a Consolidar e área de Espaço de Uso Especial de 

Equipamento a Consolidar, para Espaço de Uso Especial de Equipamento a Consolidar e para Espaço 

Central e Residencial a Consolidar, respetivamente. 
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c) A sul da Rua José Marinho, e confluência com Rua Santos Lucas: 

De Espaço Verde de Recreio e Produção Consolidado para Espaço Central e Residencial Consolidado. 

 

Artigo 8º-A 

Normas de intervenção 

Nas operações urbanísticas que tenham por objeto bens imóveis identificados na Carta Municipal do 

Património Edificado e Paisagístico deverão observar-se, cumulativamente, as disposições estabelecidas 

nos artigos 26º, 27º, 28º, 29º e 30º do Regulamento do PDM em vigor e o conteúdo do Anexo II do 

presente Regulamento, tendo em atenção os critérios enunciados no nº 3 do artigo anterior.  

 

Artigo 8º-B 

Geomonumento 

O geomonumento identificado na Planta de ordenamento – qualificação do espaço urbano (extrato do 

PDM em vigor) dispõe de uma área de proteção definida e sujeita às regras constantes do artigo 34º do 

PDM em vigor. 

 

Artigo 8º - C 

Achados arqueológicos 

Sempre que no decurso de trabalhos de preparação ou de execução de qualquer obra, forem 

identificados vestígios de natureza arqueológica, devem aqueles ser suspensos, dando-se imediato 

conhecimento do facto à Câmara Municipal e à entidade da administração central que tutela o 

património arqueológico, de moído a serem desencadeados os procedimentos de identificação e 

proteção preconizados no regime legal específico e que servirão de fundamento às intervenções de 

salvaguarda que forem tidas por convenientes. 

 

Artigo 8º - D 

Áreas de Valor Arqueológico 

1. As áreas de valor arqueológico existentes na área de intervenção do Plano Pormenor do Eixo 

Urbano Luz Benfica encontram-se delimitadas na Planta de Implantação e correspondem ao nível 

III. 

2. Todas as intervenções e operações urbanísticas a desenvolver nas áreas de valor arqueológico 

abrangidas pelo Plano obedecem ao disposto na legislação sobre salvaguarda do património 

arqueológico. 

3. Nas áreas de valor arqueológico abrangidas pelo presente Plano, mediante a elaboração de um 

relatório técnico-científico, a Câmara Municipal, pode sujeitar as operações urbanísticas que 

tenham impacto ao nível do subsolo a acompanhamento presencial da obra e à realização de ações 

ou trabalhos tendo em vista a identificação, preservação e/ou registo de elementos com valor 

arqueológico eventualmente existentes no local. 

4. Em cumprimento da previsão estabelecida no número anterior, se na execução de trabalhos de 

preparação ou de execução de qualquer obra, forem descobertos vestígios de natureza 

arqueológica, devem aqueles ser interrompidos, dando-se conhecimento imediato à Câmara 

Municipal e à entidade da administração do património arqueológico, de modo a serem 

desencadeados os procedimentos de identificação e proteção preconizados no regime legal 

respetivo e que servirão de fundamento às intervenções de salvaguarda que forem tidas por 

convenientes. 
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Artigo 9º-A 

Coberturas ajardinadas 

1. Nas novas construções, sempre que possível, as coberturas deverão ser ajardinadas, conforme 

identificado em planta de implantação. 

2. Nos casos em que existam condicionantes ao ajardinamento total das coberturas, pela existência 

equipamentos, as mesmas deverão ser integradas no arranjo paisagístico do espaço e o seu impacto 

visual suavizado com utilização de vegetação.  

3. Nos casos previstos no nº 1 do presente artigo deverá ser garantido acesso para a manutenção 

periódica da área ajardinada.  

 

Artigo 47º-A 

Regime específico da subunidade 3.1  

Nesta subunidade destinada preferencialmente a espaços verdes prevê-se a construção de um 

equipamento subordinado aos seguintes condicionamentos: 

1. Área máxima de implantação de 1.581m
2
. 

2. Área de lote de 2.926 m
2
. 

3. Usos permitidos: equipamento. 

 

Artigo 47º - B 

Regime específico da subunidade 3.2  

Esta subunidade é destinada a espaços verdes devendo seguir o regime do artigo 50º do PDM, em vigor, 

para espaços verdes de recreio e produção consolidados. 

 

 
Artigo º77º-A 

Perequação Compensatória 
1. Para efeitos do disposto no artigo 91.º do RJIGT, as ações de perequação compensatória a 

desenvolver na área de intervenção do PPEULB utilizam mecanismos indiretos de perequação 

constituídos pelas taxas municipais, nomeadamente a que incide sobre a realização, manutenção e 

reforço das infraestruturas urbanísticas, tal como previsto no Artigo 116.º do RJUE, e no Artigo 

142.º do RJIGT. 

2. Na unidade operativa de planeamento e gestão 3. e na subunidade 3.2 que a integra, e tal como 

delimitada na alínea c) do artigo 6º deste Regulamento, a cedência de terrenos para espaços verdes 

a integrar o domínio municipal é compensada por aplicação do nº8 do artigo 50º do Plano Diretor 

Municipal em vigor, sendo atribuído um índice de edificabilidade de 0,3 à área objeto de 

transmissão. 

Artigo º77º-B 
Programação 

As intervenções necessárias à execução do Plano são definidas pela Câmara Municipal de acordo com a 
seguinte prioridade: 
a) Urbanização geral; 
b) Espaços verdes; 
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c) Equipamentos. 

 

Artigo 3º  

São revogados os artigos 2º, nº 3 do artigo 3.º, nºs 2, 3 e 4 do artigo 4º, § 3º da alínea g) do artigo 6.º, 
alíneas a), b) e c) do nº1 e as alíneas a), b), c), d), e) e f) do nº 2 do artigo 9.º, o artigo 10º, o artigo 12º, 
o artigo 13º, o nº 2 do artigo 14.º, o artigo 15.º, o artigo 18º, as alíneas a) e b) do nº1 e o nº 4 do 
artigo 19.º, as alíneas c) e d) do artigo 20.º, o artigo 22º, as alíneas f) e g) do artigo 23º, o artigo 24.º, o 
artigo 26.º, o artigo 28º, o artigo 29.º, o artigo 30º, o artigo 31.º, o artigo 32º, o artigo 33.º, o artigo 
34.º, o artigo 35.º, o artigo 36.º, o artigo 37.ºo artigo 38.º, o artigo 39.º, o artigo 40.º, o nº 2 e o nº3 
do artigo 42º, o artigo 51.º, o artigo 52º, o artigo 53º, o artigo 54º, nº 4 do artigo 55º, o artigo 58.º, o 
artigo 59º, o artigo 60º; o artigo 62º; os nºs 3 e 4 do artigo 63º, o artigo 65º, o artigo 66º, o artigo 67º, 
o artigo 69º, o artigo 70º, o artigo 71º, o artigo 72º, o artigo 73º, o artigo 74º, o artigo 75º, e o artigo 
76º, do Regulamento do Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz-Benfica. 

 

Artigo 4º 

Procede-se ainda à republicação do Regulamento do Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz Benfica, 
com a redação atual, e que inclui o Quadro de Estacionamento que constitui o seu Anexo I e a Lista da 
Carta Municipal do Património Edificado e Paisagístico - Listagem e Fichas Patrimoniais, que constitui 
o Anexo II. 

 

 

Republicação do Regulamento do Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz Benfica 

Título I 

Disposições Gerais 

Artigo 1º 

Objeto, âmbito e vinculação 

1. O Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz-Benfica adiante designado por PPEULB 

ou Plano, elaborado ao abrigo do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial (RJIGT) em vigor, integra parte das áreas abrangidas pelas Unidade 

Operativa de Planeamento e Gestão – UOPG 5 Benfica, e Unidade Operativa de 

Planeamento e Gestão – UOPG Coroa Norte, como tal designadas no PDM em 

vigor. 

2. A área de intervenção do Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz - Benfica 

encontra-se delimitada: 

A Norte – Rua Ana de Castro Osório e prolongamento do seu eixo para 

nascente até à 2ª Circular e alinhamento das fachadas viradas a sul dos edifícios 

do Bairro Novo de Carnide; 
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A Poente – Estrada do Poço da Cidade, trecho da rua da Atriz Adelina 

Abranches, rua da Atriz Maria Matos, trecho da Quinta do Charquinho e da Rua 

da Republica da Bolívia, alinhamentos das fachadas norte do quarteirão 

localizado entra a Rua da Republica da Bolívia e a Avenida do Uruguai, Avenida 

do Uruguai e Avenida de Gomes Pereira; 

A Sul – trecho da Rua Carolina Michaelis de Vasconcelos e estrada do Calhariz 

de Benfica; 

A Nascente – Rua do Tenente-Coronel Ribeiro dos Reis, trecho da Estrada de 

Benfica, Rua do Prof. Reinaldo dos Santos e 2ª Circular. 

3. O PPEULB tem a natureza de regulamento administrativo e as suas disposições 

vinculam as entidades públicas e, ainda, de forma direta e imediata, os 

particulares. 

 

Artigo 2º 

(Revogado.) 

 

Artigo 3º 

Conteúdo documental 

1. O Plano é constituído por: 

a) Regulamento; 

b) Planta de implantação - desenho nº 1 

c) Planta de implantação – condicionantes de infraestruturas – desenho nº 1.1 

d) Planta de condicionantes - desenho nº 2.1 

2. O Plano é acompanhado por: 

a) Relatório; 

b) Conjunto de plantas, que integram: 

I. Plano de Pormenor em Vigor – Planta de Implantação - desenho nº 3.1 

II. Plano de Pormenor em Vigor – Planta de Condicionantes - desenho nº 

3.2 

III. Extrato do PDM em vigor - Planta de Ordenamento – Qualificação do 

espaço urbano - Esc. 1/5.000 - desenho nº 4.1 

IV. Extrato do PDM em vigor - Planta de Ordenamento – Estrutura ecológica 

municipal - Esc. 1/5.000 - desenho nº 4.2 

V. Extrato do PDM em vigor - Planta de Ordenamento – Sistema de vistas - 

Esc. 1/5.000 - desenho nº 4.3 
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VI. Extrato do PDM em vigor - Planta de Ordenamento – Riscos Naturais e 

Antrópicos I - Esc. 1/5.000 - desenho nº 4.4 

VII. Extrato do PDM em vigor - Planta de Ordenamento – Riscos Naturais e 

Antrópicos II - Esc. 1/5.000 - desenho nº 4.5 

VIII. Extrato do PDM em vigor - Planta de Ordenamento – Condicionantes de 

Infraestruturas Esc. 1/5.000 - desenho nº 4.6 

IX. Extrato do PDM em vigor - Planta de Ordenamento – Acessibilidades e 

Transportes Esc. 1/5.000 - desenho nº 4.7 

X. Extrato do PDM em vigor - Planta de Condicionantes – Servidões 

Administrativas e Restrições de Utilidade Pública I - Esc. 1/5.000 - 

desenho nº 4.8 

XI. Extrato do PDM em vigor - Planta de Condicionantes – Servidões 

Administrativas e Restrições de Utilidade Pública II - Esc. 1/5.000 - 

desenho nº 4.9 

XII. Planta de Explicitação do Zonamento – Esc. 1/2000 - desenho nº 5 

XIII. Planta de Enquadramento – Esc. 1/5 000 - desenho nº 6 

XIV. Ortofotomapa/Situação Existente – Esc.1/2 000 - desenho nº 7 

XV. Planta de Cadastro – Esc. 1/2 000 desenho nº 8 

XVI. Planta de Transformação Fundiária – Esc. 1/2 000 - desenho nº 9 

XVII. Planta de Compromissos Urbanísticos - Esc. 1/2 000 - desenho nº 10 

XVIII. Planta de Espaços Exteriores – Esc. 1/2 000 - desenho nº 11 

XIX. Planta de Equipamentos - Esc. 1/5 000 - desenho nº 12 

XX. Redes de Infraestruturas - desenho nº 13 

XXI. Planta de Infraestruturas Viárias - Esc. 1/2 000 - desenho nº 13.1 

XXII. Perfil 1, 2 e 3 – Esc 1/500 - desenho nº 13.1.1 

XXIII. Perfil 4 e 5 – Esc 1/200 e 1/500 - desenho nº 13.1.2 

XXIV. Perfil 6, 7 e 8 – Esc. 1/500 - desenho nº 13.1.3 

XXV. Rede de Abastecimento de Água – Esc. 1/2 000 - desenho nº 13.2 

XXVI. Rede de Saneamento Básico (Pluviais e Esgotos) – Esc. 1/2 000 - 

desenho nº 13.3 

XXVII. Rede de Energia Elétrica - Média Tensão e Postos de Transformação – 

Esc. 1/2 000 - desenho nº 13.4 

XXVIII. Rede de Energia Elétrica – Iluminação Pública – Esc. 1/2 000 - desenho 

nº 13.5 

XXIX. Rede de Telecomunicações – Esc. 1/2 000 - desenho nº 13.6 

XXX. Rede de Abastecimento de Gás – Esc. 1/2 000 - desenho nº 13.7 

XXXI. Planta das Subunidades de Planeamento – Esc. 1/5 000 - desenho nº 14 

XXXII. Planta de sobreposição do Plano aprovado em 1997 e Proposta de 

Alteração de Plano – Esc. 1/2 000 – desenho nº 15 

c) Estudo Acústico 
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i. 01 Situação de referência LDEN 

ii. 02 Situação de referência LN 

iii. 03 Situação de Referência Conflitos LDEN 

iv. 04 Situação de Referência Conflitos LN 

v. 05 Situação Futura LDEN 

vi. 06 Situação Futura LN 

vii. 07 Situação Futura Conflitos LDEN 

viii. 08 Situação Futura Conflitos LN 

d) Programa de Execução e Plano de Financiamento. 

e) Documento Síntese da Concertação. 

f) Relatório da Ponderação da Discussão Pública. 

3. (Revogado). 

Artigo 4º 

Definições 

1. Os conceitos técnicos utilizados no presente Regulamento correspondem aos que 

se encontram fixados no Decreto-Regulamentar nº9/2009 de 29 de maio, no 

Regulamento do PDM em vigor, demais legislação e regulamentos aplicáveis, e aos 

seguintes: 

“Comércio” - compreende os locais abertos ao público, destinados à venda a 

retalho, prestação de serviços pessoais e estabelecimentos de restauração e 

bebidas, quando não integrados em empreendimentos turísticos; 

“Uso logístico” - compreende as áreas afetas à armazenagem (autónoma), 

comércio grossista, gestão de resíduos, e comércio e reparação de veículos e de 

maquinaria; 

“Superfície de pavimento” - corresponde à área, abaixo ou acima da cota de 

soleira, medida em m2, pelo perímetro exterior das paredes exteriores, destinada 

aos diferentes usos previstos no plano: habitação, comércio, serviços, turismo, 

indústria compatível, logística e equipamentos privados, incluindo armazéns e 

arrecadações e excluindo varandas, áreas em sótão e em cave sem pé direito 

regulamentar e espaços exteriores cobertos de utilização coletiva (alpendres, 

telheiros e terraços cobertos).  

“Permeabilidade do solo” - é a condição de contacto total entre o solo orgânico, o 

subsolo, e a água da chuva e os demais agentes atmosféricos. Caves e lajes de 

cobertura são situações impermeáveis pois impedem o contacto do solo com os 

agentes atmosféricos; 

“Uso de equipamento” - compreende as áreas destinadas à provisão de bens e 

serviços destinados à satisfação das necessidades coletivas dos cidadãos, 

designadamente nos domínios da saúde, da educação, da cultura, do desporto, da 

justiça, da segurança social, da segurança pública e da proteção civil; 
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“Uso habitacional” - compreende as áreas afetas à residência unifamiliar e 

coletiva, incluindo instalações residenciais especiais (estabelecimentos de 

alojamento local e residências destinadas a estudantes ou a idosos, que, em função 

da dimensão da área e dos serviços prestados, manifestem especial 

compatibilidade com o uso habitacional). 

“Núcleo de lavoura” – compreende o conjunto de edifícios destinados a habitação 

e outras construções de apoio à atividade de lavoura. 

2. (Revogado.) 

3. (Revogado.) 

4. (Revogado.) 

 

Título II 

Servidões, Restrições de Utilidade Pública e Condicionantes 

Artigo 5º 

Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

Na área de intervenção do Plano vigoram as seguintes servidões e restrições de 

utilidade pública, às quais se aplicam os regimes jurídicos respetivos em vigor, os 

quais prevalecem sobre o regime do uso do solo aplicável por força do presente 

Plano: 

a) Domínio público hídrico (lacustre); 

b) Servidão do aeroporto de Lisboa; 

c) Servidão militar aeronáutica (Base Aérea nº1 de Sintra); 

d) Marco ou vértice geodésico; 

e) Servidão a centro radioelétrico e ligações hertzianas (estação emissora de 

Alfragide); 

f) Zona Especial de Proteção da Quinta do Bom Nome (em vias de classificação); 

g) Zona de Proteção da Zona Antiga de Carnide-Luz. 
 

Artigo 5º-A 

Condicionantes a Infraestruturas 

Identificam-se, na área de intervenção do Plano as seguintes condicionantes, como 

tal qualificadas no PDM em vigor: 

a) Condicionantes a Infraestruturas: 

I. Estações do Metro (existente) 

II. Zona de proteção do Metro (existente) 

III. Linha de Metro (linha azul - em estudo); 
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IV. Zona de proteção do Metro (linha azul - em estudo); 

V. Área de proteção de traçado provável (caneiro de alcântara); 

VI. Rede viária principal; 

VII. Bacia de retenção/infiltração pluvial. 

 

Título III 

Condições Especificas de Natureza Ambiental 

Capítulo I - Ambiente Sonoro 

Artigo 5º-B 

Ruído 

1. Para efeitos de aplicação do Regulamento Geral de Ruído, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, a área do Plano é classificada como Zona Mista. 

2. São preconizadas as seguintes medidas minimizadoras a adotar aquando da 

implementação do Plano:  

a) Pavimentação da Av. Marechal Teixeira Rebelo, na sua totalidade, com piso 

poroso; 

b) Reforço do isolamento de fachada em mais 3 dB aos constantes da alínea a) 

do n.º1 do Artigo 5º do Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios, 

para os edifícios 21, 22, 25a, 25b, 27, 28 e 36a. 

 

Capítulo II - Valores e Recursos Ambientais 

Artigo 5º-C 

Áreas Sujeitas a Riscos Naturais e Antrópicas 

1. Suscetibilidade de ocorrência de movimentos de massa em vertentes: 

a) Os projetos de arquitetura relativos a operações de edificação, em zonas 

cartografadas como de moderada suscetibilidade na planta de Ordenamento – 

Riscos Naturais e Antrópicos I (extrato do PDM em vigor) é acompanhado por 

parecer elaborado por técnicos ou entidades credenciados, baseado em estudo 

geológico e geotécnico. 

2. Nas áreas de moderada e elevada vulnerabilidade às inundações identificadas na 

planta de ordenamento – Riscos Naturais e Antrópicos I (extrato do PDM em vigor) 

a câmara poderá estabelecer condicionantes nas obras de construção, ampliação 

ou alteração de edifícios e de infraestruturas em zonas caracterizadas no PDM, em 

vigor, e solicitar a prévia caracterização hidrogeológica, segundo o nº 3 do artigo 

22º, e o nº 7 do artigo 13º, do PDM em vigor. 
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Artigo 5º-D 

Estrutura Ecológica Fundamental e Integrada 

1. A estrutura ecológica municipal é constituída pela estrutura ecológica fundamental 

e pela estrutura ecológica integrada. 

2. A estrutura ecológica fundamental define uma estratégia de valorização e 

salvaguarda dos sistemas naturais fundamentais; na área do Plano a estrutura 

ecológica fundamental integra 

a) O sistema de corredores estruturantes; 

b) O sistema húmido; 

3. A estrutura ecológica integrada tem como objetivo promover a qualificação 

urbana, em articulação com a estrutura ecológica fundamental. A estrutura 

ecológica integrada, na área do Plano, compreende: 

a) Os espaços verdes; 

b) Os espaços verdes de enquadramento a áreas edificadas; 

c) Os eixos arborizados; 

d) As bacias de retenção. 

 

Título IV 

Uso do Solo 

Capítulo I - Da Organização Espacial 

Artigo 6º 

Unidades e Subunidades de Gestão 

Para efeitos do presente regulamento são constituídas as seguintes unidades e 

subunidades de gestão, delimitadas na planta anexa, que faz parte integrante do 

presente regulamento: 

a) A unidade 1, composta por 2 subunidades: 

A subunidade 1.1, que è delimitada pela rua de Ana Castro Osório, avenida do 

Colégio Militar, limite norte da Avenida Lusíada e terreno municipal (a poente). 

A subunidade 1.2, que è delimitada pelo prolongamento para nascente, até à 2ª 

Circular, do eixo da rua Ana de Castro Osório, pela 2º Circular, trecho da rua do Dr. 
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João Couto, Quinta da Granja de Baixo, limite Norte da avenida Lusíada e avenida 

do Colégio Militar; 

b) A unidade 2, composta por 3 subunidades: 

A subunidade 2.1, delimitada pela rua de Ana Castro Osório, alinhamento das 

fachadas viradas a Sul do Bairro Novo de Carnide, lote do Centro Comercial 

Colombo, Limite Norte da avenida Lusíada e nó rodoviário entre esta e a avenida da 

Pontinha; 

A subunidade 2.2, delimitada por trecho da rua da Atriz Adelina Abranches, Rua da 

Atriz Maria Matos, rua da República da Bolívia, alinhamento das fachadas viradas a 

norte dos edifícios do quarteirão contido entre a rua da República da Bolívia e a 

avenida do Uruguai ao longo desta, limite nascente da avenida Marechal Teixeira 

Rebelo e eixo do prolongamento do limite sul da avenida Lusíada; 

A subunidade 2.3, delimitada pelo limite nascente da avenida do Marechal Teixeira 

Rebelo, alinhamento das fachadas viradas a sul do Bairro novo de Carnide, 

cemitério de Benfica e prolongamento do eixo do limite norte da avenida Lusíada;  

c) A unidade 3, composta por 6 subunidades: 

A subunidade 3.0, correspondente à área ocupada pelas construções do núcleo de 

lavoura da Quinta da Granja de Cima e sua área de enquadramento, conforme 

planta junta; 

A subunidade 3.1, delimitada pelo limite sul da avenida Lusíada, Quinta da Granja 

de Cima, rua do Dr. José Batista de Sousa e travessa da Granja, conforme planta 

anexa; 

A subunidade 3.2, delimitada pela Quinta da Granja de Baixo, rua de José Marinho, 

Avenida do Marechal Teixeira Rebelo e novo limite sul da Avenida Lusíada, 

excluindo a área ocupada pelo núcleo da lavoura, conforme planta anexa; 

A subunidade 3.3, delimitada pelo interface rodoviário da avenida Lusíada, Quinta 

da Granja de Baixo e avenida do Colégio Militar, conforme planta anexa; 

A subunidade 3.4, anteriormente delimitada pela Quinta da Granja de Cima, Rua do 

Dr. José Batista de Sousa e Rua do Prof. Santos Lucas, é agora subdividida em duas 

(3.4a e 3.4b) e, passa a ser delimitada pela Quinta da Granja de Cima, Avenida 

Marechal Teixeira Rebelo, Rua de José Marinho e Rua do Prof. Santos Lucas; 

A subunidade 3.5, delimitada pela travessa da Granja, limite sul da praça do Prof. 

Santos Andreia, Estrada de Benfica e avenida do Colégio Militar, conforme planta 
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anexa; 

d) A unidade 4, composta por 6 subunidades: 

A subunidade 4.1, delimitada pelo arruamento ligando a rua do Prof. Santos Lucas à 

avenida do Marechal Teixeira Rebelo, avenida do Marechal Teixeira Rebelo, avenida 

do Uruguai e rua do Prof. Santos Lucas; 

A subunidade 4.2, delimitada pela praça que liga a avenida do Uruguai à rua do 

Professor Santos Lucas, Avenida do Uruguai, rua do Prof. Santos Lucas e rua de José 

Marinho; 

A subunidade 4.3, delimitada pela rua do Dr. José Batista de Sousa, limite norte dos 

lotes marginantes da estrada de Benfica e limite sul da praça do Prof. Santos 

Andreia 

A subunidade 4.4, delimitada pelo limite sul dos lotes marginantes da rua Dr. José 

Batista de Sousa, estrada de Benfica e praça do Prof. Santos Andreia. 

A subunidade 4.5, delimitada pela estrada de Benfica, avenida de Gomes Pereira, 

alinhamento sul dos lotes marginantes da estrada de Benfica e rua de José Rodrigue 

Miguéis; 

A subunidade 4.6, delimitada pelo limite sul dos lotes marginantes da estrada de 

Benfica, Avenida de Gomes Pereira e limite nascente dos lotes marginantes da 

Avenida Gomes Pereira; 

e) A unidade 5, composta por 2 subunidades: 

A subunidade 5.1, delimitada pela rua do Dr. João Couto, avenida do Colégio Militar, 

estrada de Benfica e prolongamento para sul do eixo da rua do Dr. João Couto 

paralelo à 2ª Circular até à estrada de Benfica; 

A subunidade 5.2, delimitada pela rua do Dr. João Couto, no trecho paralelo à 2ª 

Circular e prolongamento do seu eixo até à estrada de Benfica e 2ª Circular; 

f) A unidade 6, composta por 4 subunidades:  

A subunidade 6.1, delimitada pela estrada de Benfica, rua de José Rodrigues 

Miguéis, rua do Prof. José Sebastião da Silva e rua de Joaquim Paço D´Arcos;  

A subunidade 6.2, delimitada pela estrada de Benfica, rua de Joaquim Paço D´Arcos, 

rua do Prof. José Sebastião e alinhamento da fachada nascente do centro comercial 

Fonte Nova; 
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A subunidade 6.3, delimitada pelo alinhamento da estrada de Benfica (a poente) até 

à rua de Mariano Pina (a nascente), alinhamento da fachada nascente do centro 

comercial Fonte Nova, rua do Prof. José Sebastião e Silva e alameda de Manuel 

Ricardo Espírito Santo; 

A subunidade 6.4, delimitada pela alameda de Manuel Ricardo Espírito Santo, 

estrada de Benfica, rua Prof. Reinaldo dos Santos e 2ª Circular; 

g) A unidade 7, composta por 2 subunidades: 

A subunidade 7.1, delimitada pela estrada de Benfica e limite sul dos lotes 

marginantes da estrada de Benfica e da rua de José Rodrigues Miguéis, limite 

nascente dos lotes marginantes da avenida de Gomes Pereira e limite norte do 

terreno ocupado pela escola secundária José Gomes Ferreira e pelo Instituto 

Politécnico. 

A subunidade 7.2, delimitada pelo limite sul do terreno ocupado pela Escola C+S de 

Pedro de Santarém, limite nascente dos lotes marginantes da avenida Gomes 

Pereira, prolongamento para nascente da linha de separação entre os lotes 

correspondentes aos nºs 99 e 101 da avenida Gomes Pereira, 2ª Circular e rua do 

Prof. José Sebastião e Silva. 

(Revogado) 

h) A unidade 8, composta por 3 subunidades: 

A subunidade 8.1, delimitada pela rua de Carolina Michaelis de Vasconcelos, 

avenida de Gomes Pereira, limite Sul do lote correspondente ao nº 93 da avenida de 

Gomes Pereira, conforme planta anexa ou seja, os limites dos lotes marginantes da 

avenida de Gomes Pereira, correspondentes aos nºs 101 a 105; 

A subunidade 8.2 delimitada pelo prolongamento para nascente da linha de 

separação entre os lotes correspondentes aos nºs 93 a 101 da avenida de Gomes 

Pereira, 2º Circular, rua Carolina Michaelis de Vasconcelos, limite nascente e norte 

dos lotes correspondentes aos nºs 101 a 105 da avenida de Gomes Pereira; 

A subunidade 8.3, delimitada pela 2ª Circular, estrada do Calhariz de Benfica e 

prolongamento do limite nascente dos nºs 2 a 10 da rua José da Purificação Chaves. 

A subunidade 8.4, delimitada pela rua Prof. José Sebastião e Silva, arruamento de 

acesso desta à 2ª Circular, arruamento de acesso da Estrada do Calhariz de Benfica 

à 2ª Circular, Estrada do Calhariz de Benfica e rua do Tenente Coronel Ribeiro dos 

Reis. 
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Artigo 7º 

Qualificação operativa e funcional 

1. A qualificação operativa e funcional do espaço constante da Planta de Implantação 

resulta da adequação efetuada na Planta de Explicitação de Zonamento que 

constitui elemento de acompanhamento referido na alínea b).XII. do nº2 do artigo 

3º do presente Regulamento. 

2.  As subunidades de gestão obedecem às seguintes qualificações operativas: 

a) Espaços consolidados; 

b) Espaços a consolidar. 

3. As subunidades de gestão obedecem às seguintes qualificações funcionais: 

a) Espaços centrais e residenciais consolidados – traçado urbano C; 

b) Espaços centrais e residenciais - a consolidar; 

c) Espaços verdes de recreio e produção – consolidado; 

d) Espaços verdes de enquadramento a infraestruturas - consolidado; 

e) Espaços de uso especial de equipamentos – consolidado; 

f) Espaços de uso especial de equipamentos - a consolidar. 

 

Artigo 7º-A 

Alterações à qualificação do espaço do PDM 

De harmonia com os objetivos expressos no Relatório do Plano e com as alterações ao 

uso do solo recentemente operadas, e, tendo em atenção a definição permitida pela 

escala do Plano de Pormenor, é alterada a qualificação dos seguintes espaços, 

assinalados na Planta de Explicitação do Zonamento ao PDM. 

a) Troço sul do nó da Av. Lusíada com a Av. Marechal Teixeira Rebelo: 

De Espaço Verde de Enquadramento a Infraestruturas Consolidado para Espaço 

Verde de Recreio e Produção Consolidado. 

b) A poente da Av. Marechal Teixeira Rebelo com a Av. Dos Condes de Carnide e a 

nascente do Cemitério de Benfica: 

De área de Espaço Central e Residencial a Consolidar e área de Espaço de Uso 

Especial de Equipamento a Consolidar, para Espaço de Uso Especial de 

Equipamento a Consolidar e para Espaço Central e Residencial a Consolidar, 

respetivamente. 

c) A sul da Rua José Marinho, e confluência com Rua Santos Lucas  
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De Espaço Verde de Recreio e Produção Consolidado para Espaço Central e 

Residencial Consolidado. 

 

Capítulo II - Valores culturais 

Secção I 

Bens culturais imóveis de interesse arquitetónico, histórico e paisagístico 

Artigo 8º 

Bens da Carta Municipal do Património Edificado e Paisagístico 

1. São os seguintes os bens culturais imóveis que, na área de intervenção do presente 

Plano, são considerados de interesse arquitetónico, histórico, ou paisagístico e 

integram a Carta Municipal do Património Edificado e Paisagístico: 

a) 08.09 – Sítio da Granja / Av. Lusíada; Largo da Revista Militar; Av. do Colégio 

Militar; Rua Mestre Lima de Freitas; Rua Dr. José Batista de Sousa; Rua José 

Marinho; Av. Marechal Teixeira Rebelo. 

b) 08.09 A – Quinta da Granja / Travessa da Granja, 21; 

c) 08.09 B – Quinta da Granja de Baixo; 

d) - Casa Grande: ver 08.09 B; 

e) - APSA-Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger: ver 08.09 B; 

f) 08.13 – (Antiga) Fábrica Simões (fachadas) / Av. Gomes Pereira, 11-13; 

g) 08.14 – Edifício da Junta de Freguesia de Benfica / Av. Gomes Pereira, 15-19; 

h) 08.15 – Escola Secundária José Gomes Ferreira / Rua Prof. José Sebastião e Silva 

(Prémio Valmor e Municipal de Arquitetura de 1992 - Menção Honrosa); 

i) 08.16 – Instituto Superior de Educação / Rua Carolina Michaelis de 

Vasconcelos; 

j) 08.36 – Escola Superior de Comunicação Social / Rua Carolina Michaelis de 

Vasconcelos (Prémio Valmor e Municipal de Arquitetura de 1993 - Menção 

Honrosa); 

k) 08.41 – Escola Superior de Música / Campus de Benfica do Instituto Politécnico 

de Lisboa (Prémio Valmor e Municipal; 

l) 08.42 – Casa da Antiga Quinta de Marrocos/ Instituto Politécnico de Lisboa - 

Presidência, Estrada de Benfica 527 a 529; 
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m) 11.67 – Hospital da Luz / Av. Lusíada, 100 (Prémio Valmor e Municipal de 

Arquitetura de 2007). 

2. Os bens culturais integrados na Carta Municipal do Património Edificado e 
Paisagístico são assinalados na planta de implantação. São identificados e 
caraterizados nas fichas patrimoniais que constituem o Anexo II ao presente 
Regulamento, do qual faz parte integrante.  

3. Aos bens culturais referidos no número anterior são atribuídos graus de 
importância relativa, que constam nas fichas patrimoniais respetivas, segundo os 
critérios que se enunciam: 
a) Grau I – Bens de Valor Patrimonial Elevado são aqueles cuja exemplaridade e 

integridade se pretende salvaguardar, dado o seu reconhecido valor cultural no 

contexto da história arquitetónica, urbanística e paisagística da cidade; 

b) Grau II – Bens de Valor Patrimonial Relevante são aqueles que se pretende 

preservar pelo seu interesse arquitetónico, urbanístico e ambiental no contexto 

da cidade; 

c) Grau III - Bens de Valor Patrimonial de Referência são aqueles que contribuem 

positivamente para a qualidade urbanística da área onde se inserem e cuja 

imagem e memória se pretende preservar.  

 

Artigo 8º-A 

Normas de intervenção 

Nas operações urbanísticas que tenham por objeto bens imóveis identificados na Carta 

Municipal do Património Edificado e Paisagístico deverão observar-se, 

cumulativamente, as disposições estabelecidas nos artigos 26º, 27º, 28º, 29º e 30º do 

Regulamento do PDM em vigor e o conteúdo do Anexo II do presente Regulamento, 

tendo em atenção os critérios enunciados no nº 3 do artigo anterior.  

 

Secção II 

Bens culturais imóveis de interesse geológico 

Artigo 8º-B 

Geomonumento 

O geomonumento identificado na Planta de ordenamento – qualificação do espaço 

urbano (extrato do PDM em vigor) dispõe de uma área de proteção definida e sujeita 

às regras constantes do artigo 34º do PDM em vigor. 
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Secção III 

Artigo 8º - C 

Achados arqueológicos 

Sempre que no decurso de trabalhos de preparação ou de execução de qualquer obra, 

forem identificados vestígios de natureza arqueológica, devem aqueles ser suspensos, 

dando-se imediato conhecimento do facto à Câmara Municipal e à entidade da 

administração central que tutela o património arqueológico, de moído a serem 

desencadeados os procedimentos de identificação e proteção preconizados no regime 

legal específico e que servirão de fundamento às intervenções de salvaguarda que 

forem tidas por convenientes. 

 

Artigo 8º - D 

Áreas de Valor Arqueológico 

5. As áreas de valor arqueológico existentes na área de intervenção do Plano 

Pormenor do Eixo Urbano Luz Benfica encontram-se delimitadas na Planta de 

Implantação e correspondem ao nível III. 

6. Todas as intervenções e operações urbanísticas a desenvolver nas áreas de valor 

arqueológico abrangidas pelo Plano obedecem ao disposto na legislação sobre 

salvaguarda do património arqueológico. 

7. Nas áreas de valor arqueológico abrangidas pelo presente Plano, mediante a 

elaboração de um relatório técnico-científico, a Câmara Municipal, pode sujeitar as 

operações urbanísticas que tenham impacto ao nível do subsolo a 

acompanhamento presencial da obra e à realização de ações ou trabalhos tendo 

em vista a identificação, preservação e/ou registo de elementos com valor 

arqueológico eventualmente existentes no local. 

8. Em cumprimento da previsão estabelecida no número anterior, se na execução de 

trabalhos de preparação ou de execução de qualquer obra, forem descobertos 

vestígios de natureza arqueológica, devem aqueles ser interrompidos, dando-se 

conhecimento imediato à Câmara Municipal e à entidade da administração do 

património arqueológico, de modo a serem desencadeados os procedimentos de 

identificação e proteção preconizados no regime legal respetivo e que servirão de 

fundamento às intervenções de salvaguarda que forem tidas por convenientes. 

 



32 

Câmara Municipal de Lisboa 
DMPRGU | DPRU | Divisão de Planeamento Territorial 

   

Capítulo III - Espaços a consolidar 

Artigo 9º  

Obras de construção, alteração, ampliação e tratamento de fachadas 

1. Nos espaços a consolidar existentes no presente Plano, não são permitidas 

quaisquer alterações ou ampliações. 

a) (Revogado). 

b) (Revogado). 

c) (Revogado). 

2. Em espaços a consolidar, não é admissível a descriminação entre fachadas de um 

mesmo edifício, designadamente entre a fachada principal ou nobre e a fachada 

posterior ou de tardoz, para efeitos de justificação de tratamento arquitetónico 

diferenciado. 

a) (Revogado). 

b) (Revogado). 

c) (Revogado). 

d) (Revogado). 

e) (Revogado). 

f) (Revogado). 

 

Artigo 9º-A 

Coberturas ajardinadas 

1. Nas novas construções, sempre que possível, as coberturas deverão ser 

ajardinadas, conforme identificado em planta de implantação. 

2. Nos casos em que existam condicionantes ao ajardinamento total das coberturas, 

pela existência equipamentos, as mesmas deverão ser integradas no arranjo 

paisagístico do espaço e o seu impacto visual suavizado com utilização de 

vegetação. 

3. Nos casos previstos no nº 1 do presente artigo deverá ser garantido acesso para a 

manutenção periódica da área ajardinada. 
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Artigo 10º 

(Revogado). 

 

Artigo 11º 

Logradouros 

Nos espaços a consolidar existentes no presente Plano, é interdita a ocupação dos 

logradouros com construções. 

 

Artigo 12º 

(Revogado.) 

 

Artigo 13º 

(Revogado). 

 

Artigo 14º 

Espaços a consolidar no solo municipal 

1. No presente Plano, os solos municipais dos espaços a consolidar, e assinalados na 

Planta de Cadastro nº8, destinam-se à construção de novos edifícios, previstos no 

Plano. 

2. (Revogado.) 

 

Artigo 15º 

(Revogado). 

 

Capítulo IV - Espaços Consolidados 

Artigo 16º 

Obras de construção, alteração, ampliação e demolições 

1. Nos espaços consolidados as obras de construção, ampliação e alteração têm que 

se enquadrar nas características morfológicas e tipológicas dominantes no 

arruamento em que o edifício se localiza e contribuir para a respetiva valorização 

arquitetónica e urbanística. 

2. As obras de construção, alteração ou de ampliação de edifícios existentes, ficam 



34 

Câmara Municipal de Lisboa 
DMPRGU | DPRU | Divisão de Planeamento Territorial 

   

sujeitas aos seguintes condicionamentos: 

a) Para os edifícios de tipologia em banda, a altura máxima da fachada obedece 

ao nivelamento das alturas das fachadas existentes na envolvente; 

b) Para os edifícios isolados a altura máxima é de 25 m, podendo esta altura ser 

excedida nos casos em que tal for definido, no âmbito do presente plano de 

pormenor; 

c) Admite-se a construção de um piso recuado, em edifícios novos ou existentes, 

quando tal seja dominante nessa frente urbana ou sirva de colmatação à 

empena existente, desde que contido nos planos a 45 graus passando pelas 

linhas superiores de todas as fachadas do edifício, não ultrapassando 3,5 m 

acima da altura máxima da fachada admitida e não descaracterize o edifício 

pré- existente; 

d) Admite-se o aproveitamento da cobertura em sótão e a alteração da 

configuração geral das coberturas, designadamente incluindo trapeiras, 

mansardas e terraços, desde que contida nos planos a 45 graus passando pelas 

linhas superiores de todas as fachadas do edifício, a altura da edificação não 

ultrapasse 3.5 metros acima da altura máxima da fachada admitida e seja 

assegurado o adequado enquadramento urbanístico; 

e) A profundidade máxima das empenas dos edifícios, sem considerar varandas e 

corpos balançados, é de 15 m, sem prejuízo do disposto no Regulamento Geral 

das Edificações Urbanas (RGEU), com exceção dos estabelecimentos hoteleiros 

e equipamentos de utilização coletiva, cuja empena pode atingir 18 metros, 

com exceção dos lotes 27 e 30 que podem atingir os 20m; 

f) Nos casos em que seja necessário obter uma concordância entre empenas 

confinantes de diferentes profundidades, a empena do novo edifício varia por 

uma série de superfícies contidas em planos paralelos às fachadas, sem 

ultrapassar a empena de maior profundidade e o plano virtual que forma um 

diedro de 45 graus com o plano da empena confinante de menor profundidade 

no extremo posterior desta; 

g) Excecionam-se do disposto no número anterior, as situações em que a 

transição entre empenas de diferente profundidade possa ser feita através 

dum plano contínuo formando um ângulo não superior a 45 graus com a 

fachada de tardoz e da mesma resulte um manifesto benefício para a qualidade 

do interior dos espaços; 

h) Os edifícios isolados não estão sujeitos a uma profundidade máxima de 
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empena; 

i) É autorizada a construção de pisos em cave para comércio e serviços, 

equipamento, turismo, estacionamento e áreas técnicas afetas às unidades de 

utilização dos edifícios, desde que, em todos os casos, sejam asseguradas 

condições de ventilação e iluminação adequadas ao uso proposto, sejam 

cumpridas as regras relativas aos logradouros e exista possibilidade de 

integração arquitetónica do acesso ao estacionamento; 

j) É autorizada a construção de um piso em cave para habitação, desde que 

preenchidas as condições mencionadas na alínea anterior, assim como as 

disposições legais e regulamentares aplicáveis. 

3. Sempre que seja autorizada a ampliação de edifícios existentes deverão ser 

observadas as disposições do Capítulo VII do presente regulamento, sobre 

estacionamento e o quadro que constitui o Anexo I assim garantindo 

estacionamento no interior dos lotes. 

4. As obras de demolição de edifícios nos espaços consolidados obedecem às 

determinações do artigo 45º do Plano Diretor Municipal em vigor. 

 

Artigo 17º 

Interior dos quarteirões 

1. Nos edifícios ou conjuntos que tenham frente para duas ruas opostas, poderá ser 

autorizado o atravessamento do quarteirão. 

2. Nestes edifícios ou conjuntos deverá ser localizado equipamento que contribua 

para a qualificação do ambiente urbano e para o enquadramento e vitalização 

daqueles atravessamentos. 

 

Artigo 18º 

(Revogado.) 

 

Artigo 19º 

Logradouros 

1. Os logradouros dos espaços centrais e residenciais consolidados têm por função 

assegurar a salubridade das construções, atendendo, em particular, à ventilação e 

insolação dos edifícios, à garantia da privacidade das habitações, ao desafogo, à 
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fruição e recreio, assim como à infiltração das águas pluviais. 

a) (Revogado.) 

b) (Revogado.) 

2. Os logradouros dos espaços centrais e residenciais consolidados compreendem: 

a) Logradouros com áreas verdes permeáveis, que deverão ser preservadas; 

b) Logradouros que se encontrem total ou parcialmente ocupados ou 

impermeabilizados; 

3. Os logradouros em área total ou parcialmente impermeabilizada deverão procurar 

aumentar a área verde através do ajardinamento do espaço ao ar livre podendo 

ser executado mediante colocação de terra vegetal, ou recorrendo à utilização de 

canteiros amovíveis e plantas envasadas.  

4. (Revogado). 

 

Artigo 20º 

Utilização dos edifícios 

A localização de equipamentos, serviços e comércio, em novos edifícios nos espaços 

consolidados é condicionada à satisfação dos requisitos seguintes: 

a) É possível a utilização de edifícios exclusivamente ou em parte para equipamentos, 

serviços, e comércio, desde que permita a inclusão de estacionamento, em 

conformidade com o capítulo VII do presente regulamento; 

b) A coexistência de equipamentos, comércio, e serviços, com habitação num mesmo 

edifício só é permitida desde que disponha de acessos independentes aos pisos 

habitacionais e permita a inclusão de estacionamento, de acordo com o capítulo VII 

do presente regulamento.  

c) (Revogado.) 

d) (Revogado.) 

 

Artigo 21º 

Alteração de uso 

1. À localização do comércio e serviços em edifícios pré-existentes aplica-se o 

disposto no número anterior, sendo o estacionamento exigível conforme se dispõe 
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no capítulo VII do presente regulamento, na proporção das necessidades criadas 

pelo novo uso autorizado. 

2. As mudanças de uso, nos termos da alínea b) do artigo anterior, em edifícios pré-

existentes ficam ainda condicionadas à possibilidade de integração arquitetónica 

dos acessos exigidos, caso estes não existam. 

 

Artigo 22º 

(Revogado). 

Capítulo V - Espaços Verdes 

Artigo 23º 

Estatuto dos Espaços Verdes 

1. Nos espaços verdes das subunidades 3.1 e 3.2 é permitida a exploração agrícola. 

2. Nos espaços verdes não são permitidas as seguintes atividades: 

a) Execução de quaisquer construções não previstas no Plano, exceto se 

relacionadas com o espaço verde; 

b) Destruição do solo vivo e coberto vegetal; 

c) Alteração à modelação do solo, não relacionada com construções previstas no 

Plano, exceto se relacionada com arranjo paisagístico do espaço verde; 

d) Derrube de quaisquer árvores; 

e) Destruição ou alteração de elementos construídos, se considerados 

valorizadores do espaço verde; 

f) (Revogado.) 

g) (Revogado.) 

3. Todos os espaços verdes a criar na área abrangida pelo Plano deverão ter 

assegurada a sua ligação à rede de abastecimento de água e ser projetada a sua 

rede de rega em termos adequados para uma correta gestão e manutenção das 

zonas plantadas e semeadas. 

4. O material vegetal a implementar na zona do Plano deverá ter em particular 

atenção as questões de posterior conservação, pelo que deverão ser, tanto quanto 

possível, utilizadas espécies de correta adequação edafo-climática e de baixas 

necessidades de regas e cortes. 
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Artigo 24º 

(Revogado). 

 

Capítulo VI - Espaços de Uso Especial de Infraestruturas 

Artigo 25º 

Espaços de Uso Especial de Infraestruturas 

Nos espaços de uso especial de infraestruturas é proibida qualquer afetação a outros 

usos, exceto quanto ao que se prevê na regulamentação específica de cada 

subunidade de gestão. 

 

Artigo 26º 

(Revogado). 

 

Capítulo VII - Do Estacionamento 

Artigo 27º 

Dimensionamento do Estacionamento 

1. As disposições deste artigo são aplicáveis às subunidades de gestão nos termos da 

qualificação operativa e funcional constante do artigo 7º. 

2. As normas reguladoras do dimensionamento do estacionamento na área de 

intervenção do Plano são as constantes do Quadro que constitui o Anexo I ao 

presente Regulamento. 

 

Artigo 28º 

(Revogado).  

Artigo 29º 

(Revogado). 

Artigo 30º 

(Revogado). 

Artigo 31º 

(Revogado). 

Artigo 32º 

(Revogado). 
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Artigo 33º 

(Revogado). 

Artigo 34º 

(Revogado). 

Artigo 35º 

(Revogado). 

Artigo 36º 

(Revogado). 

Artigo 37º 

(Revogado). 

Artigo 38º 

(Revogado). 

Artigo 39º 

(Revogado). 

Artigo 40º 

(Revogado). 

 

TÍTULO V  

USOS E CONDIÇÕES GERAIS DE EDIFICABILIDADE 

Capítulo I - Regime específico das subunidades de gestão 

Secção I 

Artigo 41º 

Regime das subunidades de gestão 

As subunidades de gestão previstas no presente regulamento subordinam-se ao 

estatuto das categorias de uso a que pertencem e ainda às normas e estudos 

específicos que a cada unidade digam respeito. 
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Artigo 42º 

Qualificação das subunidades de gestão  

1. As subunidades de gestão previstas no artigo 6º qualificam-se, segundo as 

categorias de uso, do seguinte modo: 

a) As subunidades de gestão 2.2, 2.3, 3.4 e 8.4 são espaços a consolidar; 

b) As subunidades de gestão 2.1, 3.3, 3.5, 4.5, 4.6 e 5.1, são espaços consolidados 

no que se refere aos edifícios existentes e são espaços a consolidar no que se 

refere á restante área, ainda não construída; 

c) As subunidades de gestão 3.0, 3.1. e 3.2 são espaços verdes, prevendo-se um 

equipamento na subunidade 3.1; 

d) As subunidades de gestão 1.2, 5.2, 6.3 e 8.2 são espaços de uso especial de 

infraestruturas; parte da subunidade 8.3 é área de uso especial de 

infraestruturas; 

e) As subunidades de gestão 7.1 e 7.2 são espaços de uso especial de 

equipamentos; parte das subunidades 2.1, 2.3 e 8.4 é área afeta ao uso 

especial de equipamentos; 

f) As subunidades de gestão 1.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.1,6.2, 6.4 e 8.1, são espaços 

consolidados. 

2. (Revogado) 

3. (Revogado) 

 

Secção II  

Artigo 43º 

Regime específico das subunidades 1.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.1, 6.2, 6.4 e 8.1 

As intervenções para licenciamento em edifícios existentes ficam subordinadas aos 

seguintes condicionamentos: 

1. Usos permitidos: habitação, comércio e serviços. 

2. Os edifícios deverão ter igual qualidade de tratamento em todas as fachadas. 

3. Deverá ser respeitado o preconizado no Capítulo IV do presente regulamento, 

respeitante a espaços consolidados. 
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Secção III 

Artigo 44º 

Regime específico da subunidade 2.1 

Nesta subunidade, poderá ser licenciada ocupação edificada subordinada aos 

seguintes condicionamentos: 

1. Área máxima adicional de implantação de 9.738 m2. 

2. Superfície de Pavimento (SP) adicional máxima de 29.164 m2 no lote 40, podendo o 

atual edifício do Hospital da Luz ser eventualmente ampliado em 1 piso, com um 

acréscimo de SP de até 5.000m2. 

3. Usos permitidos: serviços, comércio, habitação e equipamentos coletivos. 

4. Os edifícios deverão ter igual qualidade de tratamento em todas as fachadas. 

5. Prevê-se a ocupação com estacionamento em subsolo da área identificada com o 

número 41, na planta de implantação. 

 

Secção IV 

Artigo 45º 

Regime específico da subunidade 2.2 

Nesta subunidade, poderá ser licenciada ocupação edificada subordinada aos 

seguintes condicionamentos: 

1. Área de implantação máxima de 2.678 m2. 

2. Superfície de Pavimento máxima de 23.044 m2. 

3. Usos permitidos: serviços, comércio e habitação. 

4. Os edifícios deverão ter igual qualidade de tratamento em todas as fachadas. 

5. Os licenciamentos de construção em caves na subunidade 2.2, deverão subordinar-

se à condição de prévia constituição de direito de superfície perpétuo a favor da 

Câmara Municipal de Lisboa sobre os espaços exteriores sobrejacentes, quando 

para estes estejam previstos arruamentos, passeios e espaços urbanos públicos. 
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Secção V 

Artigo 46º 

Regime específico da subunidade 2.3 

Nesta subunidade, poderá ser licenciada ocupação edificada subordinada aos 

seguintes condicionamentos: 

1. Área de implantação máxima de 5.672 m2. 

2. Superfície de Pavimento máxima de 59.616 m2. 

3. Usos permitidos: serviços, comércio, habitação e equipamentos coletivos. 

4. Os edifícios deverão ter igual qualidade de tratamento em todas as fachadas. 

5. Os licenciamentos de construções em caves na subunidade 2.3, deverão 

subordinar-se à condição de prévia constituição de direito de superfície perpétuo a 

favor da Câmara Municipal de Lisboa sobre os espaços exteriores sobrejacentes, 

quando para estes estejam previstos arruamentos, passeios e espaços urbanos 

públicos. 

 

Secção VI 

Artigo 47º 

Regime específico da subunidade 3.0  

1. Nesta subunidade, prevê-se a instalação do núcleo museológico, a conservação 

do núcleo de lavoura e habitação existente, podendo ser licenciadas novas 

construções ou a ampliação das construções existentes, subordinadas aos 

seguintes condicionamentos: 

a) Área máxima adicional de implantação de 300 m2. 

b) Superfície de Pavimento adicional máxima de 500 m2. 

2. Admitem-se o uso de turismo e uso terciário em conformidade com o disposto 

no nº4 do artigo 50º do PDML em vigor. 

 

Secção VII 

Artigo 47º - A 

Regime específico da subunidade 3.1  

Nesta subunidade destinada preferencialmente a espaços verdes prevê-se a 
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construção de um equipamento subordinado aos seguintes condicionamentos: 

1. Área máxima de implantação de 1.581m2.  

2. Área de lote de 2.926 m2  

3. Usos permitidos: equipamento. 

 

Secção VIII 

Artigo 47º - B 

Regime específico da subunidade 3.2  

Esta subunidade é destinada a espaços verdes devendo seguir o regime do artigo 50º 

do PDM, em vigor, para espaços verdes de recreio e produção consolidados. 

 

Secção IX 

Artigo 48º 

Regime específico da subunidade 3.3 

1. Área de implantação máxima de 500m2. 

2. Superfície de Pavimento máxima de 5.375m2. 

3. Usos permitidos: habitação, comércio e serviços. 

4. Os edifícios deverão ter igual qualidade de tratamento em todas as fachadas. 

5. Os licenciamentos de construção deverão, de igual modo, ser subordinados a 

condição de prévia constituição de servidão pública sobre a área vazada do piso 

térreo. 

6. No espaço verde de utilização pública à superfície sobre a área em cave já 

construída, com cerca de 550m2, e integrada no lote IX + M, deverá em futura 

transmissão e/ou licenciamento ser observada a condição prévia de constituição 

de servidão pública sobre o logradouro, com vista a garantir o passeio pedonal 

marginante à Quinta da Granja de Baixo. 

7. Deverá ser respeitado o Capítulo IV deste regulamento, relativo a espaços 

consolidados. 
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Secção X 

Artigo 49º 

Regime específico das subunidades 3.4a e 3.4b 

1. Áreas de implantação máxima: na subunidade 3.4a de 3.310 m2; e na subunidade 

3.4b de 1.280 m2. 

2. Superfície de Pavimento máxima: na subunidade 3.4a de 27.215 m2; e na 

subunidade 3.4b de 12.785 m2. 

3. Será atribuída a edificabilidade de 17.724m2 mediante cedência ao Município de 

espaço verde, de harmonia com o disposto no nº8 do artigo 50º do PDML em vigor. 

4. Usos permitidos: habitação, comércio, serviços. 

5. Em fase de licenciamento, as operações urbanísticas na área da subunidade 3.4a 

(lotes 36a e 36b) estão sujeitas a parecer a emitir pelo Metropolitano de Lisboa. 

6. A coexistência de equipamentos, comércio e serviços, com habitação, num mesmo 

edifício só é permitida desde que disponha de acessos independentes aos pisos 

habitacionais e permita a inclusão de estacionamento, de acordo com o capítulo VII 

do título IV do presente regulamento.  

7. O piso térreo será parcialmente vazado. 

8. Os edifícios deverão ter igual qualidade de tratamento em todas as fachadas. 

 

Secção XI 

Artigo 50º 

Regime específico da subunidade 3.5 

1. Área de implantação máxima de 424m2. 

2. Superfície de pavimento máxima de 4.318m2 

3. Usos permitidos: habitação, comércio e serviços; 

4. Mediante concurso público de seleção de projeto de arquitetura, que se prevê 

realizar, será definido um lote na área adjacente ao geomonumento, e fixadas as 

correspondentes área de implantação, sendo a superfície de pavimento máxima de 

4.000m2. 

5. Os edifícios deverão ter igual qualidade de tratamento em todas as fachadas. 

6. Os licenciamentos de construção serão subordinados à condição de prévia 
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constituição de servidão pública sobre os logradouros, com vista à construção de 

passeio pedonal marginante à Quinta da Granja de Baixo. 

7. Os licenciamentos de construção deverão observar as conclusões de estudo 

geológico específico existente e em cada um dos lotes de edifícios a construir 

devem ser realizadas campanhas de prospeção geológico-geotécnicas adicionais. 

8. Os licenciamentos de construção deverão ser subordinados à condição de prévia 

constituição de servidão pública sobre a área vazada do piso térreo. 

 

Secção XII 

Artigo 51º 

(Revogado). 

Secção XIII 

Artigo 52º 

(Revogado). 

Secção XIV 

Artigo 53º 

(Revogado). 

Secção XV 

Artigo 54º 

(Revogado). 

 

Secção XVI 

Artigo 55º 

Regime específico da subunidade 4.5 

Nesta subunidade poderá ser licenciada ocupação edificada, subordinada aos 

seguintes condicionamentos: 

1. Área de implantação máxima de 800 m2.; 

a) Superfície de Pavimento máxima de 3.550m2.  

2. Usos permitidos: habitação, comércio e equipamento. 

3. Relativamente aos edifícios existentes, deverá ser respeitado o Capítulo IV do 
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presente regulamento, relativo a espaços consolidados. 

4. (Revogado). 

 

Secção XVII 

Artigo 56º 

Regime específico da subunidade 4.6 

1. Área de implantação máxima de 368 m2. 

2. Superfície de Pavimento máxima de 2.940 m2. 

3. Usos permitidos: habitação, comércio, serviços. 

4. Relativamente aos edifícios existentes, deverá ser respeitado o Capítulo IV do 

presente regulamento, relativo a espaços consolidados. 

5. Ao abrigo do disposto no nº1 do artigo 91º do Plano Diretor Municipal em vigor, 

mantém-se no presente Plano e subunidade a superfície de pavimento constante 

do Aviso nº 7891/2008, publicado no diário da República, nº 52, 2ª série, de 13 de 

março, que permite licenciar ocupação edificada em obediência ao disposto nos 

números anteriores. 

 

Secção XVIII 

Artigo 57º 

Regime específico da subunidade 5.1 

Nesta subunidade poderá ser licenciada ocupação edificada, subordinada aos 

seguintes condicionamentos: 

1. Área de implantação máxima de 2.271 m2.  

2. Superfície de Pavimento máxima de 13.115 m2. 

3. Usos permitidos: habitação, comércio, serviços. 

4. Relativamente aos edifícios existentes, deverá ser respeitado o Capítulo IV do 

presente regulamento, relativo a espaços consolidados. 

 



47 

Câmara Municipal de Lisboa 
DMPRGU | DPRU | Divisão de Planeamento Territorial 

   

Secção XIX 

Artigo 58º 

(Revogado). 

Secção XX 

Artigo 59º 

(Revogado). 

Secção XXI 

Artigo 60º 

(Revogado). 

 

Secção XXII 

Artigo 61º 

Regime específico das subunidades 7.1 e 7.2 

1. Estas subunidades destinam-se a equipamentos coletivos. 

2. Na subunidade 7.1 os equipamentos encontram-se totalmente construídos. 

3. A subunidade 7.2 só se encontra parcialmente edificada. 

4. Os novos edifícios a construir na subunidade 7.2 deverão respeitar os seguintes 

condicionamentos: 

a) Usos permitidos: equipamento coletivo, podendo integrar outros, desde 

que complementares; 

b) Área de implantação máxima de 25.604 m2; 

c) Superfície de Pavimento máxima de 43.333 m2. 

 

Secção XXIII 

Artigo 62º 

(Revogado). 

Secção XXIV 

Artigo 63º 

Regime específico da subunidade 8.3 

Nesta subunidade, poderá ser construído estacionamento em silo, com pisos em cave 



48 

Câmara Municipal de Lisboa 
DMPRGU | DPRU | Divisão de Planeamento Territorial 

   

e piso térreo, destinado a equipamento a definir, subordinado aos seguintes 

condicionamentos: 

1. Área de implantação máxima de 3.842m2. 

2. Deverá ser assegurada uma faixa verde de 10m de afastamento entre o 

equipamento e a Avenida Marechal Craveiro Lopes (2ª Circular). 

3. (Revogado.) 

4. (Revogado.) 

 

Secção XXV 

Artigo 64º 

Regime específico da subunidade 8.4 

Nesta subunidade, poderá ser licenciada ocupação edificada, subordinada aos 

seguintes condicionamentos: 

1. Área de implantação máxima de 4.840 m2. 

2. Superfície de Pavimento máxima de 12.000 m2. 

3. Usos permitidos: equipamento, podendo ser admitidos outros usos compatíveis 

relacionados com o equipamento a construir. 

4. A cobertura deverá ser ajardinada. 

 

CAPÍTULO II - Ordem arquitetónica 

Artigo 65º 

Implantação 

Em sede de aprovação das operações de loteamento, poderão vir a ser aprovados 

ajustamentos à implantação das edificações previstas no Plano, mediante 

apresentação de justificação e fundamentação técnica e urbanística. 

 

Artigo 66º 

(Revogado). 

Artigo 67º 

(Revogado). 
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Artigo 68º 

Corpos balançados e varandas 

1. Em quaisquer edificações, os corpos balançados e varandas estão sujeitos às 

seguintes regras: 

a) Não podem ficar a distância vertical inferior a 3,50 m do ponto da cota média 

do passeio adjacente e os seus balanços não podem exceder o limite máximo 

de 2,00 m, nem 5 % da largura do arruamento ou distância ao edifício fronteiro, 

medido entre planos marginais opostos e sobre o qual se projetam; 

b) Não pode ser ultrapassado o plano vertical paralelo ao bordo do passeio 

distante dele 0,80 m, a contar para o interior; 

c) Qualquer elemento pertencente a corpos balançados deve ficar, no mínimo, 

3,00 m acima do ponto de cota mais elevada do passeio adjacente; 

d) As projeções dos corpos balançados sobre o arruamento e ou sobre o 

logradouro devem ficar contidas num diedro de 45 graus com origem no plano 

da respetiva fachada, a partir da linha de separação dos lotes; 

e) Fixada a área bruta virtual de pavimento, dos corpos balançados, de acordo 

com o estabelecido nas alíneas anteriores, aquela área não pode ser superior a 

50 % da área bruta virtual determinada; 

f) As áreas resultantes dos corpos balançados encerrados devem ser um 

suplemento da área mínima regulamentar dos respetivos compartimentos, não 

podendo ser contabilizadas para suprir qualquer deficiência nesse domínio. 

g) Nas fachadas viradas para a quinta da Granja, será admissível a construção de 

varandas abertas, com balanço máximo de 2.5 m, para permitir a colocação de 

mesas, mobiliário de jardim e plantas envasadas, de modo a favorecer uma boa 

transição visual entre os edifícios e a área verde da quinta.  

2. Em quaisquer edificações, o fecho ou o envidraçamento de varandas de edifícios 

existentes obedece ao disposto no Regulamento Municipal de Urbanização e de 

Edificação de Lisboa, dependendo de licenciamento municipal, e apenas podem ser 

admitidos se preencherem cumulativamente as seguintes condições: 

a) Se garantir de forma comprovada a sua integração urbana e arquitetónica e 

que não afeta a linha arquitetónica do prédio e o arranjo estético do mesmo; 

b) Se garantir de forma comprovada a sua adequação a um bom desempenho 

térmico do edifício, garantindo que a obra não conduz à necessidade 
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subsequente de utilização de equipamentos de climatização; 

c) Se garantir de forma comprovada a boa ventilação do fogo; 

d) Apresentação de uma solução global para a fachada onde se pretende realizar a 

instalação, tanto em termos de desenho arquitetónico, como dos materiais 

aplicados, ou a aplicar, que devem ser de características gerais idênticas; 

e) Não é permitido o fecho de varandas viradas para a quinta da Granja. 

 

Artigo 69º 

(Revogado). 

Artigo 70º 

(Revogado). 

Artigo 71º 

(Revogado). 

Artigo 72º 

(Revogado). 

Artigo 73º 

(Revogado). 

Artigo 74º 

(Revogado). 

Artigo 75º 

(Revogado). 

Artigo 76º 

(Revogado). 

 

Título VI 

Execução e Programação 

CAPÍTULO I - Execução do Plano 

Artigo 77º 

Formas de Execução 

A execução do Plano processa -se de acordo com o disposto no Regime Jurídico dos 
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Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) e demais legislação aplicável, através de 

operações de loteamento e de obras de edificação que devem cumprir os parâmetros 

urbanísticos definidos no Plano, nomeadamente quanto a usos, áreas máximas de 

construção, alinhamentos e cérceas. 

 

Artigo º77º-A 

Perequação Compensatória 

1. Para efeitos do disposto no artigo 90.º do RJIGT, as ações de perequação 

compensatória a desenvolver na área de intervenção do PPEULB utilizam 

mecanismos indiretos de perequação constituídos pelas taxas municipais, 

nomeadamente a que incide sobre a realização, manutenção e reforço das 

infraestruturas urbanísticas, tal como previsto no Artigo 116.º do RJUE, e no Artigo 

142.º do RJIGT. 

2. Na unidade operativa de planeamento e gestão 3. e na subunidade 3.2 que a 

integra, e tal como delimitada na alínea c) do artigo 6º deste Regulamento, a 

cedência de terrenos para espaços verdes a integrar o domínio municipal é 

compensada por aplicação do nº8 do artigo 50º do Plano Diretor Municipal em 

vigor, sendo atribuído um índice de edificabilidade de 0,3 à área objeto de 

transmissão. 

 

Artigo º77º-B 

Programação 

As intervenções necessárias à execução do Plano são definidas pela Câmara Municipal 
de acordo com a seguinte prioridade: 

a) Urbanização geral; 
b) Espaços verdes; 
c) Equipamentos. 

 

Título VII 

Disposições finais 

 

Artigo 78º 

Dúvidas e omissões 

1. A integração dos casos omissos no presente Regulamento é efetuada através do 

PDM em vigor, da legislação aplicável e do Relatório do plano. 
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2. As questões de índole técnica poderão ser suscitadas junto dos competentes 

serviços da CML, para seu cabal esclarecimento. 



53 

Câmara Municipal de Lisboa 
DMPRGU | DPRU | Divisão de Planeamento Territorial 

   

Anexo I - Estacionamento 

Uso 
Zona A Zona D 

Min Max Min Max 

Habitação Coletiva 
Lugar por 

fogo 

<T3 0,7 n.a 1,0 n.a. 

>=T3 ou SP 
>150m2 1,0 n.a 1,5 n.a. 

Habitação Unifamiliar 
Lugar por 
unidade 

SP≤ 150m2 1,0 2,0 1,0 n.a. 

SP >150m2 2,0 n.a 2,0 n.a. 

Comércio Retalhista (*) 
Lugar por 
100m2 de 

S.P. 

≤500m2 0,45 0,75 1,0 2,0 

>500m2 e 
<2500m2 0,75 1,25 1,5 2,5 

>=2500m2 1,0 2,5 2,5 5,0 

para áreas >=2500m2 SP é necessário realizar um Estudo de Impate 
de Tráfego e Transportes 

Centros comerciais 
Lugar por 
100m2 de 

S.P. 

< 4000m2 1,0 2,5 2,5 4,0 

>=4000m2 1,25 3,5 3,5 5,5 

para áreas >=4000m2 SP é necessário realizar um Estudo de Impate 
de Tráfego e Transportes 

Serviços 
Lugar por 
100m2 de 

S.P. 

----- 0,5 0,8 0,9 2,2 

para áreas >=2000m2 SP é necessário realizar um Estudo de Impate 
de Tráfego e Transportes 

Jardins Infantis, creches, 
escolas do 1º, 2º e 3º Ciclo  

(**) 
Lugar por sala de aula 

0,4 (***) n.a. 0,7  (***) n.a. 

Ensino Superior (**) Lugar por aluno 0,1 0,1 0,15 0,3 

Salas de espetáculo (cinemas, 
teatros)  (**) 

Por 100m2 
de S.P. 

  5,0 6,0 10 n.a. 

Salas de 
Conferências/Congressos  (**)   2,5 3,0 5,0 6,0 

Museus/Bibliotecas  (**)   0,3 0,6 0,5 1,0 

  

Para as salas de conferências ou congressos com capacidade superior a 300 lugares 
sentados deve ser previsto um lugar de estacionamento de autocarro para largada 
de passageiros no interior do lote ou parcela, ou fora dele desde que adjacente 
tomada e ao edifício. 

Nas salas de espectáculo, salas de conferências/ congressos e museus/ bibliotecas,    
comprovada a impossibilidade técnica ou a inconveniência urbanística da criação 
dos lugares de estacionamento no interior do lote ou parcela, deve ser assegurada a 
possibilidade de utilização de lugares de estacionamento de acesso público ou 
reservado, desde que localizados num raio de 200 metros. 

Equipamentos religiosos  (**) 
Por 100m2 

de S.P.   2 (***) n.a. 4,5 (***) n.a. 

Hospital/Clinica  (**) Por cama   0,25 n.a. 0,85 n.a. 

Centro de Saúde  (**) 

por 
empregado   0,45 n.a. 1,5 n.a. 

Em unidades de saúde com mais de 500 camas e/ ou mais de 1000 empregados é 
necessário realizar um estudo de impacte de tráfego e transportes 

Estabelecimentos Hoteleiros 

Por unidade de alojamento n.a.(****) n.a.(****) 0,3(****) n.a.(****) 

comprovada a impossibilidade técnica de criação dos lugares de estacionamento no 
interior do lote ou parcela, deve ser assegurada a possibilidade de utilização de 
lugares de estacionamento de acesso público ou reservado para o estabelecimento 
hoteleiro, desde que localizados num raio de 200 metros do estabelecimento. 
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Para os estabelecimentos hoteleiros com mais de 80 unidades de alojamento, deve 
ser previsto um lugar de estacionamento de autocarro para tomada e largada de 
passageiros no interior do lote ou parcela ou fora dele, desde que adjacente ao 
edifício 

Para estabelecimentos hoteleiros com mais de 150 unidades de alojamento é 
necessário realizar um estudo de impacte de tráfego e transportes. 

Escolas de condução 
Será previsto em espaço privado o número de lugares de estacionamento 
equivalente ao número de veículos a operar, acrescido das dotações previstas para 
os estabelecimentos de ensino básico e secundário. 

       
(*) concentrado ou não 

(**) Estes parâmetros aplicam-se também aos equipamentos públicos 

(***) Indicativo 

(****) Sem prejuízo da legislação específica o sector 

 
 

Lo
te

am
e

n
to

s 

Uso 
Zona A Zona D 

Min Max Min Max 

Habitação coletiva ou unifamiliar 
Lugar por 
100m2 de S.P. 

0,00 0,10 0,4 0,6 

Edifícios e áreas de serviços 0,00 0,20 0,4 0,6 

Comércio Retalhista 0,25 0,50 0,8 1,0 
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ANEXO II – Carta Municipal do Património Edificado e Paisagístico - Listagem e 
Fichas Patrimoniais 

Bens da Carta Municipal do Património Edificado e Paisagístico (CMPEP) 

- Listagem e fichas patrimoniais - 

 

08.09 – Sítio da Granja / Av. Lusíada; Lg. da Revista Militar; Av. do Colégio Militar; Rua 

Mestre Lima de Freitas; R. Dr. José Baptista de Sousa; R. José Marinho; Av. Marechal 

Teixeira Rebelo 

08.09 A - Quinta da Granja de Cima / Travessa da Granja, 21 

08.09 B – Quinta da Granja de Baixo 

- Casa Grande: ver 08.09 B 

- APSA – Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger: ver 08.09 B 

08.13 – (Antiga) Fábrica Simões (fachadas) / Av. Gomes Pereira, 11-13 

08.14 – Edifício da Junta de Freguesia de Benfica / Av. Gomes Pereira, 15-19 

08.15 – Escola Secundária José Gomes Ferreira / Rua Prof. José Sebastião e Silva 

(Prémio Valmor e Municipal de Arquitetura de 1992 - Menção Honrosa) 

08.16 – Instituto Superior de Educação / Rua Carolina Michaelis de Vasconcelos 

08.36 – Escola Superior de Comunicação Social / Rua Carolina Michaelis de 

Vasconcelos (Prémio Valmor e Municipal de Arquitetura de 1993 - Menção Honrosa). 

08.41 – Escola Superior de Música de Lisboa / Campus de Benfica do Instituto 

Politécnico de Lisboa (Prémio Valmor e Municipal de Arquitetura 2008) 

08.42 – Casa da antiga Quinta de Marrocos / Instituto Politécnico de Lisboa - 

Presidência, Estrada de Benfica 527 a 529 

11.67 – Hospital da Luz / Av. Lusíada, 100 (Prémio Valmor e Municipal de Arquitetura 

de 2007) 
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IDENTIFICAÇÃO  

Código CMP:  

SIG:  

Designação patrimonial: Sítio da Granja 

Outras designações: Granja 

Morada: Av. Lusíada; Lg. da Revista Militar; Av. do Colégio Militar; Rua Mestre Lima de 
Freitas; R. Dr. José Batista de Sousa; R. José Marinho; Av. Marechal Teixeira 
Rebelo 

 

Classificação Oficial e/ou Prémio:  

DADOS URBANÍSTICOS 

Inst. 
Gestão 

Territorial 

PDM 1994  

(código): 08.09* 

PDM 2012 

(código): 08.09* 

PP Eixo Urbano Luz-Benfica – 
Alteração  

(código): 08.09 

Utilização: Residencial, produtiva (agrícola), equipamento (sáude), recreio 
Proprietário : Particular, CML Locatário:  
 

 
 
lxi.lisboa-cm.pt 

 

 
 
lxi.lisboa-cm.pt 

CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 

Datação:  Autoria(s):   

Contexto urbano: O atual sítio da Granja destaca-se no tecido urbanizado do setor noroeste da 

cidade, entre a Av. Lusíada e a Estrada de Benfica, a Av. do Colégio Militar e a Av. do Uruguai, pela 

topografia e usos. Trata-se de um outeiro de declive suave, escassamente edificado, de uso 

predominantemente agrícola e público de recreio (Parque Urbano da Granja), correspondente a parte 

do território de duas antigas quintas suburbanas (Granja de Cima, CMP 08.09 A, e Granja de Baixo, 

CMP 08.09 B).  

Caracterização histórico -arquitetónica -paisagística: A “Granja” de Benfica está documentada 

desde o século XIV (1319, Consiglieri)**, integrando então o património rural do Mosteiro de S. 

Vicente de Fora (Proença), na posse do qual se manteve pelo menos até à segunda metade do séc. 

XVIII (Livros da Décima da Cidade). O topónimo e o fato de se tratar de uma propriedade rural 

eclesiástica subentendem uma utilização original eminentemente produtiva. A cartografia do início do 
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séc. XX (Silva Pinto, 1904-11 [1908]) revela duas propriedades contíguas de grande extensão 

(quintas da Granja de Cima e de Baixo), cujos limites decorrem claramente da morfologia e 

hidrografia do terreno, da implantação de vias estruturantes (estradas do Poço do Chão e de 

Benfica) e do cadastro. Na direção este-oeste, as duas quintas estendiam-se então desde o atual 

Estádio do Benfica (incluindo boa parte da implantação deste) até à R. da República da Bolívia, cujo 

traçado reproduz parcialmente o da antiga Estrada do Poço do Chão - associada a um poço 

concelhio do séc. XV (Consiglieri, 1993, 37) -, que ligava Benfica a Carnide contornando o outeiro da 

Granja. Os extremos norte e sul coincidem com os da Quinta da Granja de Cima, respetivamente: 

afluente da ribeira de Alcântara/Quinta dos Condes de Carnide (CMP 11.23) e Estrada de Benfica. 

Os caminhos bordejados por oliveiras que, na planta de 1908 (Silva Pinto), irradiam do núcleo 

construído mais relevante em 1908, situado em posição dominante no topo do outeiro (Quinta da 

Granja de Cima, CMP 08.09 A) – e, em grande parte, se mantêm hoje - poderão testemunhar o uso 

do sistema agrícola do afolhamento, que se generaliza na Europa no período medieval. Este núcleo 

cimeiro surge documentado em 1763 pelos Livros da Décima. Na vertente sudeste da Granja, 

subsiste parte de outro conjunto construído de escala menor, tradicionalmente designado por “Casa 

Grande” (Quinta da Granja de Baixo, CMP, 08.09 B).  

Até c.1950, a envolvente rural de Benfica e Carnide permanece quase inalterada (Levantamento de 

Lisboa, 1948-50). Durante a 2ª metade do século XX e início de XXI, as dinâmicas de transformação  

ditadas pela constituição da área metropolitana de Lisboa levam ao sucessivo loteamento e 

urbanização da maior parte das grandes quintas suburbanas, que atingiu as franjas poente e sul da 

Quinta da Granja de Cima (ruas República da Bolívia/José Marinho e Dr. José Batista de Sousa). Em 

Benfica/Carnide, o processo é acompanhado pela implantação em cadeia de infraestruturas viárias 

(2ª Circular, Av. Lusíada, Av. Condes de Carnide), e de equipamentos desportivos e comerciais 

(Estádio do Benfica, centros comerciais Fonte Nova e Colombo) de âmbito transmunicipal. O atual 

sítio da Granja, propriedade de um particular e do município, sobreviveu em grande parte a este 

processo. A nascente, nos terrenos subsistentes da antiga Quinta da Granja de Baixo, foi 

recentemente construído o Parque Urbano da Granja (2009), que incluiu parcelas afetas a hortas 

urbanas.  

Estado de conservação:    Bom  X   Razoável   Mau  

Avaliação patrimonial: Conjunto de notável valor arquitetónico e paisagístico, testemunho raro, 

senão único, da ocupação e utilização dos subúrbios rurais de Lisboa remontando à época pré-

industrial, particularmente na Quinta da Granja de Cima (CMP 08.09 A) e na chamada “Casa 

Grande” (Quinta da Granja de Baixo, CMP 08.09 B).  

Grau (Regulamento, art. 8º): 1  2  X 3  

Espaços, elementos arquitetónicos e paisagísticos a  preservar: Morfologia do terreno,  

caminhos bordejados por oliveiras que confluem na Quinta da Granja de Cima, coberto arbóreo e 

espaços agrícolas subsistentes, sistema hidráulico, muros de delimitação de propriedade, núcleo 
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residencial da Granja de Cima e respetivas construções rurais anexas, “Casa Grande”/Granja de 

Baixo e envolvente não edificada.  

FONTES DE INFORMAÇÃO 

Bibliografia: P. George coord., Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz-Benfica, CML, 1995; Carlos 
CONSIGLIERI e outros, Pelas Freguesias de Lisboa. O Termo de Lisboa, 1993; Pe. Álvaro PROENÇA, Benfica 
Através dos Tempos, 1964; Gabriel PEREIRA, Pelos suburbios e vizinhanças de Lisboa, 1910; Luís P.A. Faria 
Ribeiro, Quintas do Concelho de Lisboa. Inventário, Caracterização e Salvaguarda, UTL / ISA, provas de aptidão 
pedagógica, 1992 (policopiado).    

Outros inventários patrimoniais: SIPA / IHRU, www.monumentos.pt 

Cartografia: J. A. V. Silva Pinto, Levantamento da Planta de Lisboa, esc. 1:1000, CML, 1904-1911; 
Levantamento de Lisboa, esc. 1:1000, IPGC / CML,1948-1950; Lisboa Interativa / CML, lxi.cm-
lisboa.pt 

Outras: Arquivo Municipal de Lisboa - Núcleo Fotográfico; Carlos INÁCIO, Ficha de inventário 
patrimonial das Quintas da Granja de Cima e de Baixo, CML/UITN, 2013; Carlos INÁCIO e Fernando 
LEMOS, pesquisa, leitura e transcrição dos Livros da Décima da Cidade (2013) / Freguesia de 
Bemfica em 1763 / Granja, AR nº 135, Arquivo Histórico do Tribunal de Contas; Inf. nº 52/CML/DMC/ 
01.01.2011 (Lídia Fernandes, Museu da Cidade).  

Observações: (*) Com a designação “Quinta da Granja”. No âmbito da alteração do PP do Eixo 
Urbano Luz-Benfica, considerou-se oportuno o desdobramento das três realidades patrimoniais em 
presença: Sítio da Granja, atuais Quinta da Granja de Cima e de Baixo. (**) Encontraram-se três 
referências dispersas e não fundamentadas a eventuais cronologias anteriores, nomeadamente do 
período romano, em estudos do início da década de 1990 (Ribeiro, 1992; Consiglieri, 1993; Plano de 
Pormenor do Eixo Urbano Luz-Benfica, 1995). Não foi possível apurar a sua origem nas fontes e 
bibliografia relevantes sobre Lisboa da romanização, admitindo-se que a hipótese de uma ocupação 
romana possa ter sido sugerida pela configuração do território e da planimetria do núcleo edificado 
da Granja de Cima. Consultados os serviços do Museu da Cidade sobre esta matéria, confirmou-se 
não existir referência ou registo conhecido de qualquer achado de época romana na Granja.   
Agradecimentos:  Carlos Inácio, CML / UITN; Fernando Lemos, Centro Cultural Eça de Queiroz; 
Lídia Fernandes, CML / Museu da Cidade. 
Preenchido por:   Maria Helena Barreiros 
 

 
 Relevo sombreado, lxi.lisboa-cm.pt 
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1 – Estrada do Poço do Chão (para Carnide); 2 – Quinta da Granja de Cima; 3 – Quinta da Condessa de Carnide; 4 – Quinta 

da Granja de Baixo; 5 – Azinhaga da Fonte (terminava na Rua da Fonte, frente à Igreja da Luz); 6 – Ribeira de Alcântara. 

Planta Silva Pinto, extratos de 1908; lxi.cm-lisboa.pt  

 

 
Levantamento de  Lisboa, 1948-50, lxi.cm-lisboa.pt 
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Sobreposição da Planta Silva Pinto, extratos de 1908, à planta atual. lxi.cm-lisboa.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passeio às hortas, 1907. O registo foi talvez  

executado em Benfica, na Quinta da Granja de 

Cima. A volumetria da igreja ao fundo poderá 

corresponder à paroquial de N.Sra. Amparo de 

Benfica.  

Foto J. Benoliel. AML – Núcleo Fotográfico,  

A 11197. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talhões hortícolas no Parque Urbano da Quinta 

da Granja, foto 01.10.2011. 

lisboaemuitagente.blogspot.pt  
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IDENTIFICAÇÃO  

Código CMP:  

SIG:  

Designação patrimonial: Quinta da Granja de Cima 

Outras designações: Quinta da Granja; Quinta da Granja ao Portal Novo  

Morada: Travessa da Granja, 21 

Classificação Oficial e/ou Prémio:  

DADOS URBANÍSTICOS 

Inst. 
Gestão 

Territorial 

PDM 1994  

(código): 08.09 

PDM 2012 

(código): 08.09 

PP Eixo Urbano Luz-Benfica – 
Alteração  

(código): 08.09 A 

Utilização: Residencial e produtiva (agrícola) 
Proprietário : Particular Locatário:  
   

 
lxi.cm-lisboa.pt 

 

 
lxi.cm-lisboa.pt 

CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 

Datação: Séc. XVIII Autoria(s):  -  

Contexto urbano: Constitui, com a antiga Quinta da Granja de Baixo (CMP 08.09 B) o conjunto 

edificado e paisagísitco da antiga “Granja” de Benfica (CMP 08.09). O núcleo edificado da Quinta da 

Granja de Cima está implantado em posição altimétrica dominante, no cimo da colina. A área rural da 

quinta ocupa parte ainda significativa do setor norte e poente do outeiro da Granja, hoje cintado pelos 

eixos das avenidas do Uruguai, Lusíada, Colégio Militar e Rua José Batista de Sousa (Estrada de 

Benfica).   

Caracterização histórico-arquitetónica-tipológica-p aisagística:  

A “Granja” de Benfica está documentada desde o século XIV (1319, Consiglieri), integrando então, 

segundo algumas fontes, o património rural do Mosteiro de S. Vicente de Fora, na posse do qual se 

ainda na segunda metade do séc. XVIII (Livros da Décima da Cidade). O topónimo e o fato de se 

tratar de uma propriedade rural eclesiástica subentendem uma utilização original produtiva, talvez 

sedeada no cimo do outeiro, que oferecia as melhores condições de exposição solar e de controlo 
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visual sobre o território agrícola envolvente. Em 1908 (Silva Pinto), a quinta era limitada a oeste pela 

antiga Estrada do Poço do Chão (R. da República da Bolívia) que ligava Benfica a Carnide 

contornando o outeiro da Granja; a norte e nascente por afluente da ribeira de Alcântara/Quinta dos 

Condes de Carnide, CMP 11.23) e pela Quinta da Granja de Baixo (08.09 B); a sul, por outras três 

quintas de pequenas dimensões (Portal Novo, Amparo e Conselheiro Pequito) e pela Estrada de 

Benfica. Os caminhos bordejados por oliveiras que irradiavam do núcleo edificado para a periferia da 

propriedade - mantêm-se hoje, em grande parte - poderão testemunhar o uso do sistema agrícola do 

afolhamento, que remonta ao período medieval. A configuração geral deste núcleo cimeiro poderá 

resultar de campanhas de obras do séc. XVIII, altura em que está documentada a sua utilização 

residencial, associada à exploração agrícola - ambas perduram até hoje -, e se constrói a capela 

(Proença, Livros da Décima da Cidade*, SIPA – PT031106080357). O loteamento e urbanização, 

parcial ou total, a partir do meio do séc. XX, das quintas dos subúrbios de Lisboa, atingiu as franjas 

poente e sul da Quinta da Granja de Cima, dando lugar à extensa área habitacional entre as ruas 

República da Bolívia e José Marinho, a oeste, e José Batista de Sousa, a sul.  

A planta da Quinta da Granja de Cima (Levantamento de Lisboa, 1948-50)** compõe-se de dois 

conjuntos edificados contíguos de planta em ‘U’, dispostos em torno de pátio. O núcleo residencial, 

mais amplo, orienta-se a  sul; o segundo, a poente do anterior e uso sobretudo agrícola, está voltado 

a norte. Acede-se ao pátio nobre através de passagem abobadada, sobre a qual assenta terraço 

panorâmico, ao nível do 1º andar. A tardoz do conjunto residencial existia (1948-50) e, talvez 

permaneça hoje, uma área de jardim formal fronteira à capela. A diversidade das áreas construídas e 

da configuração das muitas coberturas indicia várias campanhas de obras e alterações.     

Há notícia de que a propriedade conserva interessante espólio representativo da atividade agrícola 

nela desenvolvida: coleção de utensílios e maquinaria, coleção de cangas de bois, para além de 

estruturas construídas como lagar, noras, etc.*** 

Sistema construtivo: Alvenaria de pedra.  

Estado de conservação:    Bom***  X   Razoável   Ma u  

Avaliação patrimonial: Bom exemplar de quinta suburbana, com a particularidade de ter mantido a 

atividade original até à atualidade. Conserva quase intacta a organização plurissecular do território 

agrícola envolvente, constituindo uma unidade de paisagem de caraterísticas únicas na cidade, para 

a qual contribui a sua implantação no cume de um outeiro (v. CMP 08.09 – Sítio da Granja).  

Azulejaria (PISAL): -  

Grau (Regulamento, art. 8º): 1  2  X 3  

Espaços, elementos paisagísticos, arquitetónicos, d ecorativos e peças móveis a preservar: 

planimetria e, genericamente, volumetria do núcleo edificado; estruturas de apoio ao cultivo; acessos 

e muros de propriedade; organização espacial da exploração agrícola envolvente, designadamente 

os caminhos de oliveiras que irradiam do núcleo edificado central***.  
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FONTES DE INFORMAÇÃO 

Bibliografia: Carlos CONSIGLIERI e outros, Pelas Freguesias de Lisboa. O Termo de Lisboa, 1993; Pe. Álvaro 
PROENÇA, Benfica Através dos Tempos, 1964. 

Outros inventários patrimoniais: SIPA – www.monumentos.pt, nº IPA.00007818 

Cartografia: J. A. V. Silva Pinto, Levantamento da Planta de Lisboa, esc. 1:1000, CML, 1904-1911;  
Levantamento de Lisboa, esc. 1:1000, IPGC/CML,1948-1950; cartografia atual; Lisboa Interativa, 
www.lxi.cm-lisboa.pt 

Outras: Arquivo Municipal de Lisboa – Núcleo Fotográfico; Carlos INÁCIO, Ficha de inventário 
patrimonial das Quintas da Granja de Cima e de Baixo, CML/UITN, 2013; Livros da Décima da Cidade 
/ Freguesia de Bemfica em 1763 / Granja, AR nº 135, Arquivo Histórico do Tribunal de Contas 
pesquisa, leitura e transcrição de Carlos Inácio e Fernando Lemos.  

Observações: (*) “Quinta de os Padres Vicentes, consta o seu cerco de Pateo com casas Nobres, e 
dentro de muros vinha, alguma terra de Samiar, Horta e Olival, e varias arvores de fruto, e de fora 
terras de Pão que são tres, no Sitio dos Arneiros, e dous Moynhos de vento, e hua terra na da 
Correja (…)”. (**) Corresponde ao levantamento atual, mas é muito mais detalhado. Inclui, 
designadamente, planta de coberturas. (***) A ficha carece de aprofundamento após visita à casa e 
dependências da quinta, a que não tivemos acesso.     
Agradecimentos:  Carlos Inácio, CML / UITN; Fernando Lemos, Centro Cultural Eça de Queiroz  

Preenchido por:  Maria Helena Barreiros  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planta atual da casa da  
Quinta da Granja de Cima 
e dedendências. 
lxi.cm-lisboa.pt 

 
J. A. V. Silva Pinto, Levantamento da Planta de Lisboa, esc. 1:1000, CML, 1904-1911 [1908]  
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Levantamento de Lisboa, esc. 1:1000, IPGC/CML,1948-1950. lxi.cm-lisboa.pt 

 

Aspeto do pátio principal e da habitação, visto da passagem coberta. SIPA / IHRU, 1998 
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Passagem coberta e terraço, vistos do pátio nobre. SIPA / IHRU, 1998 

 

 

 

Pátio nobre; espaço ajardinado fronteiro à capela. 

CML / Urbanismo, NREC, 2004   
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Acesso calcetado e passadiço. SIPA / IHRU, 1997 

 

Vista do exterior, nascente. DPT/UITN, 2013 

  

Exterior norte, zona da capela, DPT / UITN, 2013; poço e nora, SIPA / IHRU, 1998 
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IDENTIFICAÇÃO  

Código CMP:  

SIG:  

Designação patrimonial: Quinta da Granja de Baixo

Outras designações: 
Síndro

Morada: Travessa da Granja

Classificação Oficial e/ou Prémio: 

DADOS URBANÍSTICOS  

Inst. 
Gestão 

Territorial 

PDM 1994  

(código): 08.09

Utilização: Equipamento 
Proprietário : CML 
  

lxi.cm-lisboa.pt 

CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

Datação: séc. XVI(?)/XVII (fundação)

Contexto urbano: Situa-se na encosta sul

municipal sobranceiro ao Parque Urbano da Granja. Tem acesso por caminho secundário que  

conduz à quinta principal, a norte (Quinta da Granja de Cima, CMP 08.09 B), e à antiga Azinhaga da 

Fonte (ligação Benfica/Luz)*, a sul, entretanto interrompido pela urbanização 

Freitas/Av. do Colégio Militar. 

Caracterização histórico- arquitetónica

As duas quintas sob a designação de “Granja”, em Benfica, integraram o património rural do Mosteiro 

de S. Vicente de Fora desde o séc. XIV (

ainda com a designação comum de “Granja”, cada uma dispondo de núcleo construído de “casas 

nobres” com pátio e outras dependências. A Quinta da Granja de Baixo, como é hoje designada, 

estendia-se então para nascente com vinhas e olivais, partilhando uma área de árvores fruteiras com 

a quinta principal (Livros da Décima da Cidade). Esta indicação sobre o cadastro, concorda 

genericamente com a que o levantamento de Lisboa de 1904
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Designação patrimonial: Quinta da Granja de Baixo

Outras designações: Casa Grande; APSA - Associação Portuguesa de 
Síndrome de Asperger 

Travessa da Granja 

Classificação Oficial e/ou Prémio:  

 

(código): 08.09 

PDM 2012 

(código): 08.09 

PP Eixo Urbano Luz
Alteração

(código): 08.09 B

Locatário: APSA 
 

  CML / UITN, Gisela Pimentel 

AVALIAÇÃO PATRIMONIAL  

séc. XVI(?)/XVII (fundação) Autoria(s):  -  

se na encosta sul-nascente do sítio da Granja (CMP 08.09),

sobranceiro ao Parque Urbano da Granja. Tem acesso por caminho secundário que  

conduz à quinta principal, a norte (Quinta da Granja de Cima, CMP 08.09 B), e à antiga Azinhaga da 

Fonte (ligação Benfica/Luz)*, a sul, entretanto interrompido pela urbanização 

Freitas/Av. do Colégio Militar.  

arquitetónica -tipológica-paisagística**:  

As duas quintas sob a designação de “Granja”, em Benfica, integraram o património rural do Mosteiro 

de S. Vicente de Fora desde o séc. XIV (Proença, Consiglieri). Em 1763, são entidades distintas 

ainda com a designação comum de “Granja”, cada uma dispondo de núcleo construído de “casas 

nobres” com pátio e outras dependências. A Quinta da Granja de Baixo, como é hoje designada, 

o para nascente com vinhas e olivais, partilhando uma área de árvores fruteiras com 

a quinta principal (Livros da Décima da Cidade). Esta indicação sobre o cadastro, concorda 

genericamente com a que o levantamento de Lisboa de 1904-11 (Silva Pinto) documen
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Designação patrimonial: Quinta da Granja de Baixo  

Associação Portuguesa de 

PP Eixo Urbano Luz -Benfica – 
Alteração  

(código): 08.09 B 

 

nascente do sítio da Granja (CMP 08.09), em terreno 

sobranceiro ao Parque Urbano da Granja. Tem acesso por caminho secundário que  

conduz à quinta principal, a norte (Quinta da Granja de Cima, CMP 08.09 B), e à antiga Azinhaga da 

Fonte (ligação Benfica/Luz)*, a sul, entretanto interrompido pela urbanização da Rua Lima de 

As duas quintas sob a designação de “Granja”, em Benfica, integraram o património rural do Mosteiro 

Proença, Consiglieri). Em 1763, são entidades distintas 

ainda com a designação comum de “Granja”, cada uma dispondo de núcleo construído de “casas 

nobres” com pátio e outras dependências. A Quinta da Granja de Baixo, como é hoje designada, 

o para nascente com vinhas e olivais, partilhando uma área de árvores fruteiras com 

a quinta principal (Livros da Décima da Cidade). Esta indicação sobre o cadastro, concorda 

11 (Silva Pinto) documenta, com a 
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exceção da própria casa da quinta e do terreno envolvente até a uma linha de água a nascente, que 

parecem integrar então a propriedade principal. Será talvez esta a razão da designação tradicional 

de “Casa Grande”***, dada à casa da quinta “de ba

da primeira metade do séc. XX (1904

sobre pequena escarpa, os muros de contenção e escadas de acesso à cota inferior, sistema 

hidráulico com diversos pontos de água assinalados na envolvente. Registam ainda uma constução 

com pátio, fronteira à casa, que lhe pertencia (“huas cazas terrias fronteiras” arrendadas a um 

“trabalhador”, Livros da Décima, 1763), recentemente demolida. 

A casa da Quinta da Granja de Baixo (Levantamento de Lisboa, 1948

conjunto edificado de pequena escala disposto em “H” com orientação poente

maioritariamente de dois pisos, jardim murado, poços e tanques. Organiza

pátios ligados por passagem coberta sob a casa: o de acesso, a poente, e outro, a nascente, mais 

amplo e voltado à paisagem. Sobre a dependência térrea que configura este pátio a sul, existia um 

pequeno eirado, hoje recuperado. A volumetria i

indicam múltiplas obras de alteração, a partir de um núcleo original datável do séc. XVI/XVII, a julgar 

pelo tratamento de algumas das cantarias hoje visíveis, designadamente no portal de ombreiras e 

lintel abaulados. Este é rematado por cornija e nicho de alvenaria de tijolo burro, entre colunas e sob 

duplo frontão (sécs. XVII/XVIII), flanqueado por aletas de feição popular. Ao lado, sobre o muro, 

outro remate em frontão contracurvado com aletas resulta i

Depois de décadas de abandono, a casa foi recentemente reabilitada para instalação de um centro 

ocupacional e residencial da Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger. Levantamentos 

fotográficos anteriores às obras 

utilização habitacional da casa no séc. XIX e inícios de XX (vestígios de pintura mural, azulejaria, 

mosaico hidráulico), particularmente no corpo sul. Dispunha de escadas interiores correntes

adossadas à parede norte - substituídas 

comuns nas casas rurais. O módulo a noroeste albergava um pequeno lagar, que se mantém, e a 

cozinha. As paredes apresentam múltiplas janelas de peito d

sacada no 2º piso. Em ambos os pátios conservam

de execução rude. 

Sistema construtivo: Alvenaria de pedra.

Estado de conservação:  

Avaliação patrimonial: Interessante exemplar de casa rural remontando, pelo menos, ao séc. XVII 

embora sucessivamente alterado até à atualidade. Nobilitado pelo coroamento setecentista do portal, 

mantém globalmente a morfologia, materiais, elementos arquit

história até ao séc. XIX.  

Azulejaria (PISAL): -  

Grau (Regulamento, art. 8º): 
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exceção da própria casa da quinta e do terreno envolvente até a uma linha de água a nascente, que 

parecem integrar então a propriedade principal. Será talvez esta a razão da designação tradicional 

de “Casa Grande”***, dada à casa da quinta “de baixo”. Os levantamentos de Lisboa à esc. 1:1000 

da primeira metade do séc. XX (1904-11, 1948-50) evidenciam a implantação da casa em plataforma 

sobre pequena escarpa, os muros de contenção e escadas de acesso à cota inferior, sistema 

pontos de água assinalados na envolvente. Registam ainda uma constução 

com pátio, fronteira à casa, que lhe pertencia (“huas cazas terrias fronteiras” arrendadas a um 

“trabalhador”, Livros da Décima, 1763), recentemente demolida.  

A casa da Quinta da Granja de Baixo (Levantamento de Lisboa, 1948-50) é constituída por um 

conjunto edificado de pequena escala disposto em “H” com orientação poente

maioritariamente de dois pisos, jardim murado, poços e tanques. Organiza

pátios ligados por passagem coberta sob a casa: o de acesso, a poente, e outro, a nascente, mais 

amplo e voltado à paisagem. Sobre a dependência térrea que configura este pátio a sul, existia um 

pequeno eirado, hoje recuperado. A volumetria irregular e a diversidade morfológica das coberturas 

indicam múltiplas obras de alteração, a partir de um núcleo original datável do séc. XVI/XVII, a julgar 

pelo tratamento de algumas das cantarias hoje visíveis, designadamente no portal de ombreiras e 

el abaulados. Este é rematado por cornija e nicho de alvenaria de tijolo burro, entre colunas e sob 

duplo frontão (sécs. XVII/XVIII), flanqueado por aletas de feição popular. Ao lado, sobre o muro, 

outro remate em frontão contracurvado com aletas resulta insólito pela assimetria que gera.

Depois de décadas de abandono, a casa foi recentemente reabilitada para instalação de um centro 

ocupacional e residencial da Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger. Levantamentos 

fotográficos anteriores às obras – que respeitaram a construção e a escala originais 

utilização habitacional da casa no séc. XIX e inícios de XX (vestígios de pintura mural, azulejaria, 

mosaico hidráulico), particularmente no corpo sul. Dispunha de escadas interiores correntes

substituídas -, e de salas de tetos de saia e camisa e pé

comuns nas casas rurais. O módulo a noroeste albergava um pequeno lagar, que se mantém, e a 

cozinha. As paredes apresentam múltiplas janelas de peito dotadas de conversadeiras, e algumas de 

sacada no 2º piso. Em ambos os pátios conservam-se os suportes de antigos telheiros, em cantaria 

Alvenaria de pedra.  

  Bom  X   Razoável 

Interessante exemplar de casa rural remontando, pelo menos, ao séc. XVII 

embora sucessivamente alterado até à atualidade. Nobilitado pelo coroamento setecentista do portal, 

mantém globalmente a morfologia, materiais, elementos arquitetónicos e aspetos construtivos da sua 

 1  2 
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exceção da própria casa da quinta e do terreno envolvente até a uma linha de água a nascente, que 

parecem integrar então a propriedade principal. Será talvez esta a razão da designação tradicional 

ixo”. Os levantamentos de Lisboa à esc. 1:1000 

50) evidenciam a implantação da casa em plataforma 

sobre pequena escarpa, os muros de contenção e escadas de acesso à cota inferior, sistema 

pontos de água assinalados na envolvente. Registam ainda uma constução 

com pátio, fronteira à casa, que lhe pertencia (“huas cazas terrias fronteiras” arrendadas a um 

50) é constituída por um 

conjunto edificado de pequena escala disposto em “H” com orientação poente-nascente, 

-se em função de dois 

pátios ligados por passagem coberta sob a casa: o de acesso, a poente, e outro, a nascente, mais 

amplo e voltado à paisagem. Sobre a dependência térrea que configura este pátio a sul, existia um 

rregular e a diversidade morfológica das coberturas 

indicam múltiplas obras de alteração, a partir de um núcleo original datável do séc. XVI/XVII, a julgar 

pelo tratamento de algumas das cantarias hoje visíveis, designadamente no portal de ombreiras e 

el abaulados. Este é rematado por cornija e nicho de alvenaria de tijolo burro, entre colunas e sob 

duplo frontão (sécs. XVII/XVIII), flanqueado por aletas de feição popular. Ao lado, sobre o muro, 

nsólito pela assimetria que gera. 

Depois de décadas de abandono, a casa foi recentemente reabilitada para instalação de um centro 

ocupacional e residencial da Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger. Levantamentos 

ue respeitaram a construção e a escala originais – documentam a 

utilização habitacional da casa no séc. XIX e inícios de XX (vestígios de pintura mural, azulejaria, 

mosaico hidráulico), particularmente no corpo sul. Dispunha de escadas interiores correntes, 

, e de salas de tetos de saia e camisa e pé-direito reduzido, 

comuns nas casas rurais. O módulo a noroeste albergava um pequeno lagar, que se mantém, e a 

otadas de conversadeiras, e algumas de 

se os suportes de antigos telheiros, em cantaria 

  Mau  

Interessante exemplar de casa rural remontando, pelo menos, ao séc. XVII 

embora sucessivamente alterado até à atualidade. Nobilitado pelo coroamento setecentista do portal, 

etónicos e aspetos construtivos da sua 

   3 X 
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Espaços, elementos paisagísticos, arquitetónicos, d ecorativos a preservar: 

volumetria e estrutura arquitetónica e construtiva da casa; portal e seus elementos decorativos; 

janelas e conversadeiras; peças de cantaria exteriores; jardim, muros e estruturas de apoio ao cultivo 

(lagar, poços, noras, tanques). 

FONTES DE INFORMAÇÃO

Bibliografia: Carlos CONSIGLIERI e outros, 
Pe. Álvaro PROENÇA, Benfica Através dos Tempos

Outros inventários patrimoniais: 

Cartografia: J. A. V. Silva Pinto, 
Levantamento de Lisboa, esc. 1:1000, IPGC/CML,1948
www.lxi.cm-lisboa.pt 

Outras: Arquivo Municipal de Lisboa 
Quintas da Granja de Cima e de Baixo (Carlos Inácio, CML/UITN, 2013); Inf. nº 52/CML/DMC/ 
01.01.2011 (Lídia Fernandes, Museu
em 1763 / Granja, AR nº 135, Arquivo Histórico do Tribunal de Contas pesquisa, leitura e transcrição 
de Carlos Inácio e Fernando Lemos; www.apsa.org.pt 

Observações: (*) Subsiste o topónimo e 
foram substituídas pela Av. do Colégio Militar. (**) A informação disponível é escassa 
que respeita à evolução do cadastro da Granja de Benfica 
primeira síntese, tendo em conta os dados confirmados mais significativos. (***) A designação “Casa 
Grande” foi retomada pela APSA, para o equipamento em fase final de instalação na antiga casa da 
quinta.   
Agradecimentos: Carlos Inácio e Gisela Pimentel, CML 
Eça de Queiroz; Maria da Piedade Líbano Monteiro e António David, APSA.
Preenchido por:  Maria Helena Barreiros

 

Sobreposição da planta de 1908 (Silva Pinto) à cartografia atual. Evidenciam

de Cima e de Baixo e respetivas áreas urbanizadas desde 1950
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Espaços, elementos paisagísticos, arquitetónicos, d ecorativos a preservar: 

volumetria e estrutura arquitetónica e construtiva da casa; portal e seus elementos decorativos; 

janelas e conversadeiras; peças de cantaria exteriores; jardim, muros e estruturas de apoio ao cultivo 

(lagar, poços, noras, tanques).  

INFORMAÇÃO 

Carlos CONSIGLIERI e outros, Pelas Freguesias de Lisboa. O Termo de Lisboa
Benfica Através dos Tempos, 1964.  

Outros inventários patrimoniais: SIPA – www.monumentos.pt (registo aberto)

J. A. V. Silva Pinto, Levantamento da Planta de Lisboa, esc. 1:1000, CML, 1904
, esc. 1:1000, IPGC/CML,1948-1950; cartografia atual; Lisboa Interativa, 

Arquivo Municipal de Lisboa - Núcleo Fotográfico; Ficha de inventário patrimonial das 
Quintas da Granja de Cima e de Baixo (Carlos Inácio, CML/UITN, 2013); Inf. nº 52/CML/DMC/ 
01.01.2011 (Lídia Fernandes, Museu da Cidade); Livros da Décima da Cidade /

AR nº 135, Arquivo Histórico do Tribunal de Contas pesquisa, leitura e transcrição 
de Carlos Inácio e Fernando Lemos; www.apsa.org.pt  

(*) Subsiste o topónimo e um pequeno troço da Azinhaga da Fonte, cujas funções 
ubstituídas pela Av. do Colégio Militar. (**) A informação disponível é escassa 

que respeita à evolução do cadastro da Granja de Benfica - e de natureza diversa. Propõe
ira síntese, tendo em conta os dados confirmados mais significativos. (***) A designação “Casa 

Grande” foi retomada pela APSA, para o equipamento em fase final de instalação na antiga casa da 

Carlos Inácio e Gisela Pimentel, CML / UITN; Fernando Lemos, Centro Cultural 
Eça de Queiroz; Maria da Piedade Líbano Monteiro e António David, APSA. 

Maria Helena Barreiros 

Sobreposição da planta de 1908 (Silva Pinto) à cartografia atual. Evidenciam-se os núcleos edificados das Quintas da Granja 

de Cima e de Baixo e respetivas áreas urbanizadas desde 1950-60. lxi.cm-lisboa.pt 
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Espaços, elementos paisagísticos, arquitetónicos, d ecorativos a preservar: planimetria, 

volumetria e estrutura arquitetónica e construtiva da casa; portal e seus elementos decorativos; 

janelas e conversadeiras; peças de cantaria exteriores; jardim, muros e estruturas de apoio ao cultivo 

Pelas Freguesias de Lisboa. O Termo de Lisboa, 1993; 

(registo aberto) 

, esc. 1:1000, CML, 1904-1911;  
1950; cartografia atual; Lisboa Interativa, 

Núcleo Fotográfico; Ficha de inventário patrimonial das 
Quintas da Granja de Cima e de Baixo (Carlos Inácio, CML/UITN, 2013); Inf. nº 52/CML/DMC/ 

da Cidade); Livros da Décima da Cidade / Freguesia de Bemfica 
AR nº 135, Arquivo Histórico do Tribunal de Contas pesquisa, leitura e transcrição 

um pequeno troço da Azinhaga da Fonte, cujas funções 
ubstituídas pela Av. do Colégio Militar. (**) A informação disponível é escassa - sobretudo no 

e de natureza diversa. Propõe-se uma 
ira síntese, tendo em conta os dados confirmados mais significativos. (***) A designação “Casa 

Grande” foi retomada pela APSA, para o equipamento em fase final de instalação na antiga casa da 

/ UITN; Fernando Lemos, Centro Cultural 

 
edificados das Quintas da Granja 



ALTERAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DO

 CML / DMPRGU / DPRU / Div. Planeamento Territorial, outubro 2013
 

Levantamento de 1908 (Silva Pinto): núcleos edificados das quintas “de Cima” e “de Baixo”, salientando
do segundo. 1 – Linha de água afluente da ribeira de Alcântara; 2 
lisboa.pt 

 

Levantamento de Lisboa, esc. 1:1000, 1948
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Levantamento de 1908 (Silva Pinto): núcleos edificados das quintas “de Cima” e “de Baixo”, salientando
Linha de água afluente da ribeira de Alcântara; 2 – Quinta da Granja de Baixo; 3 

Levantamento de Lisboa, esc. 1:1000, 1948-50. As construções a poente foram demolidas. lxi.cm

 

1 

3 
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Levantamento de 1908 (Silva Pinto): núcleos edificados das quintas “de Cima” e “de Baixo”, salientando-se a a menor escala 

Quinta da Granja de Baixo; 3 – Azinhaga da Fonte. lxi.cm-

 
50. As construções a poente foram demolidas. lxi.cm-lisboa.pt 

2 

2 
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CML/DMAU/DEP, fev.2013, Sofia Andrade

 

Janela poente do jardim murado 
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ML/DMAU/DEP, fev.2013, Sofia Andrade 

 

 
 
 
 

 

 Portal e coroamento.  

 CML/UITN, Gisela Pimentel 

 
 Nora no terreno envolvente a norte. CML/UITN, Gisela Pimentel
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Passagem coberta a poente; pátio nascente, com eirado

Pátio nascente, ala norte; jardim murado a sul

Corpo sul: acesso à sala do 2º piso, sala do 2º piso
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Passagem coberta a poente; pátio nascente, com eirado a sul. Assinalem-se os beirados duplos 

 

Pátio nascente, ala norte; jardim murado a sul 

 

Corpo sul: acesso à sala do 2º piso, sala do 2º piso 
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Janela com conversadeiras; dependência térrea a nascente, aberta ao

 
Cozinha e antiga chaminé; lagar  
 

 

  
 Fachada poente. CML/NREC, 2004 
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Janela com conversadeiras; dependência térrea a nascente, aberta ao pátiio: arco de suporte do eirado / terraço superior

 

 

 

 

 Vista de nascente. João Almeida, 2009, 
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pátiio: arco de suporte do eirado / terraço superior 

 

 
Vista de nascente. João Almeida, 2009, www.flickr.com 
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Portal. Ed. Portugal, anos1950.  
AML-NF, A17483      
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Portal, escadas interiores, janela 
e portadas com ferragens da 
tradição pombalina. 
CML/NREC, 2004

 

Sala e pormenor de teto corrente de saia e camisa. 
CML/NREC, 2004 

 
Planta atual, piso térreo: 1 - lagar; 2 - cozinha ; 3 
CML/APSA. apsa.org.pt 

1 

2 
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Portal, escadas interiores, janela 
e portadas com ferragens da 
tradição pombalina.  
CML/NREC, 2004 

 
Vestígios de pintura mural 
oitocentista. NREC, 2004 

 
cozinha ; 3 – dependência sob eirado. 

3 
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IDENTIFICAÇÃO  

Código CMP:  

SIG:  

Designação patrimonial: (Antiga) Fábrica Simões e Cª, Lda. 

Outras designações:  

Morada: Av. Gomes Pereira, 11-13 

Classificação Oficial e/ou Prémio:  

 

DADOS URBANÍSTICOS 

Inst. 
Gestão 

Territorial 

PDM 1994  

(código): 08.13 

PDM 2012 

(código): 08.13 

PP Eixo Urbano Luz-Benfica – 
Alteração  

(código): 08.13 

Utilização: Devoluto 
Proprietário : Privado  Locatário:  

 

 
 
 

CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 

Datação: 1921; 1942 (ampliação)  Autoria(s):  Raul Tojal, arq. (ampliação) 

Contexto urbano: Implantação urbana com longa fachada poente sobre a Av. Gomes Pereira. O 

conjunto edificado confina, a nascente, com a Rua Fernanda Botelho e o campus de Benfica do 

Instituto Politécnico de Lisboa (antiga Quinta de Marrocos, CMP 08.42) e a sul, com a Junta de 

Freguesia de Benfica.  

Caracterização histórico-arquitetónica-tipológica: Complexo industrial têxtil instalado em antiga 

área rural plana, próximo da Estrada de Benfica, em arruamento que conduzia à estação ferroviária. 

Confinava a norte com uma linha de água (ribeira de Alcântara), essencial a este tipo de indústria. A 

atividade da Fábrica Simões, de inovador modelo fordiano, surge no contexto do florescimento do 

mercado têxtil urbano nas primeiras décadas do séc. XX (Jorge Custódio). A atividade da fábrica 

distribuía-se por diversas secções: oficina de dobagem e preparação dos fios, oficina de meias finas, 

de costura, de serralharia e reparações. A fábrica constituiu-se como pólo aglutinador do quotidiano 

dos seus c. 1000 operários, dispondo de creche, refeitório, centro cultural, posto médico.  
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O complexo fabril era composto por um corpo principal alongado com frente para a Av. Gomes 

Pereira; um corpo a norte, com frente sobre arruamento privado, e armazéns industriais a nascente 

do lote. O corpo principal de planta em L, apresenta dois pisos de pé-direito elevado e um terceiro 

em cave. A entrada principal fazia-se pelo arruamento, a sul do gaveto curvo, através de passagem 

coberta dando acesso a um pátio interior. O gaveto foi nobilitado por composição tripartida de 

desenho eclético, com remate por platibanda com secção central sobrelevada. Salienta-se a 

generosa fenestração do corpo principal: vãos tripartidos de verga reta do piso térreo e janelas 

termais no 2º piso. Estas correspondem, no interior, a amplas salas de trabalho de pavimento em 

tábua corrida, com cobertura à vista suportada por asnas de nível, em madeira, e fixações em ferro. 

Nas caixilharias, com quadrícula e bandeira basculante, foi também utilizada madeira. A inserção 

urbana do corpo principal da fábrica incluiu uma faixa ajardinada na frente-rua, protegida por 

gradeamento. 

O projeto de alteração e de ampliação das instalações (Raul Tojal, 1942), desenvolveu-se para 

nascente e norte, transpondo a ribeira entretanto encanada. A fábrica encerrou a atividade em 1987. 

Do antigo núcleo edificado, em processo de degradação resultante de incêndio ocorrido em 1996 e 

da ausência de uso nas últimas décadas, destaca-se o corpo principal sobre a Av. Gomes Pereira, 

desprovido de cobertura na ala norte, entretanto escorado por estrutura metálica.  

Sistema construtivo: Estrutura em ferro e madeira; paredes portantes em alvenaria de pedra e 

tijolo, sobre fundações em arcaria de pedra; betão (ampliação da década de 1940).  

Estado de conservação:    Bom     Razoável   Mau X  

Avaliação patrimonial: Notável complexo fabril pela sua urbanidade e caráter inovador no quadro 

da arquitetura industrial do início do séc. XX, pese embora o seu estado de degradação atual.  

Azulejaria (PISAL): -  

Grau (Regulamento, art. 8º - A ): 1  2  3 X 

Espaços, elementos arquitetónicos, decorativos e pe ças móveis a preservar: Fachadas poente 

e norte do corpo principal, sobre a Av. Gomes Pereira, no que respeita à composição arquitetónica e 

programa decorativo originais. Em futura refuncionalização, recomenda-se a integração das salas de 

trabalho do 2º piso, respetivos vãos e estrutura de madeira da cobertura.  

FONTES DE INFORMAÇÃO 

Bibliografia: Inês Figueiredo BARCELOS, Projetar com o Lugar – Novos destinos para edifícios 
industriais: Fábrica Simões e Cª Lda., dissertação de mestrado, Lisboa, FAUTL, 2010. Jorge M.R. 
CUSTÓDIO, “Fábrica de Artefactos de Malha, Simões & Cª”, Dicionário de História de Lisboa, Carlos 
Quintas Ed., 1994.   

Outros inventários patrimoniais:  

Cartografia: J. A. V. Silva Pinto, Levantamento da Planta de Lisboa, esc. 1:1000, CML, 1904-1911; 
Levantamento de Lisboa, esc. 1:1000, IPGC/CML,1948-1950, extrato 5-N 
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Outras: Inf. EC do PDM - Núcleo Residente [NREC], nº 1012/INT/2011, de 16 de março. 

Observações: “São 13 salões enormes, arejados, sadios, medindo 36 metros de comprimento por 
13 de largura. A área total do estabelecimento fabril é, números redondos, de 5000m2; mas como 
são dois pavimentos, temos, de facto, 10.000m2 ocupados. (…) a obra colossal que ali se ergue vem 
a ser erguida por etapas, desde 1907 (…). Trabalham na Fábrica Simões, de Benfica, algumas 
centenas de operários (…), tudo aquilo sob o ponto de vista da higiéne é admirável, com retrétes, 
lavatórios e aquecimento em todos os salões principais.” (Indústria Portuguesa, nº 1, 1928, in I.F. 
Barcelos, 2010). 
Agradecimentos: Inês Figueiredo Barcelos 

Preenchido por:  Gisela Pimentel Revisão: Maria Helena Barreiros 

 

 
Levantamento de Lisboa, esc. 1:1000. 1948-50. lxi.cm-lisboa.pt 

 
Fachada sobre a Av. Gomes Pereira  
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Corpo principal: pormenor da platibanda, 
NREC, 2011; portão de acesso, DPT, 2013; 
fachada posterior, Inês Figueiredo Barcelos, 
2010 

 

 

 
 
2º piso do corpo principal; Indústria Portuguesa, nº 1, 
1928. Fonte: Inês Figueiredo Barcelos, 2010 

 

 
Raul Tojal, alçado nascente da ampliação a norte, 1950. Fonte: Inês Figueiredo Barcelos, 2010 
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IDENTIFICAÇÃO  

Código CMP:  

SIG:  

Designação patrimonial: Junta de Freguesia de Benfi ca 

Outras designações:  

Morada: Av. Gomes Pereira, 17 

Classificação Oficial e/ou Prémio:  

 

DADOS URBANÍSTICOS 

Inst. 
Gestão 

Territorial 

PDM 1994  

(código): 08.14 

PDM 2012 

(código): 08.14 

PP Eixo Urbano Luz-Benfica – 
Alteração  

(código): 08.14 

Utilização: Edifício administrativo 
Proprietário : CML Locatário: Junta de Freguesia de Benfica 
  

 

 

 
 

CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 

Datação: 1915 Autoria(s):   

Contexto urbano: Situa-se na Av. Gomes Pereira, aberta no princípio do séc. XX entre a Estrada de 

Benfica e a estação ferroviária, no enfiamento da R. Gen. Morais Sarmento, contíguo à Fábrica 

Simões (CMP 08.13).  

Caracterização histórico-arquitetónica-tipológica: Edifício de caráter administrativo*, com planta 

retangular alongada, sobrelevado em relação à rua. Apresenta corpo central saliente com balcão no 

2º piso e desenho de fachada de inspiração neo-medieval, patente no desenho dos vãos de arco de 

volta perfeita e nos capitéis neo-românicos das colunas que flanqueiam o portal principal. Mantém 

parte da organização interior original, designadamente as escadas e o sistema de distribuição no 2º 

piso, caraterístico da habitação do séc. XIX/in. XX (corredor de acesso a sucessão de salas e outros 

compartimentos, abertos para a rua e a tardoz). Foi sub-sede do clube Sport Lisboa e Benfica, e nele 

funcionava então um cinema, hoje transformado em auditório*, que conserva a boca de cena original. 

Sofreu diversas obras de alteração e ampliação até à atualidade.  

Sistema construtivo: Alvenaria de pedra; betão.  
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Estado de conservação:    Bom  X   Razoável   Mau  

Avaliação patrimonial: Edifício marcante no eixo da Av. Gomes Pereira e enfiamento da Gen. 

Morais Sarmento, perpendicular à primeira, concordante com as funções administrativas, culturais, 

recreativas e outras que desempenha junto da comunidade local.   

Azulejaria (PISAL): -  

Grau (Regulamento, art. 8º): 1  2   3 X 

Espaços, elementos arquitetónicos, decorativos e pe ças móveis a preservar: Fachada principal 

e seus elementos compositivos e decorativos, incluindo escadas exteriores e logradouro na frente-

rua, protegido por gradeamento; boca de cena do auditório, com data inscrita em cartela.   

FONTES DE INFORMAÇÃO 

Bibliografia: Carlos CONSIGLIERI e outros, Pelas Freguesias de Lisboa. O Termo de Lisboa, 1993; 
Pe. Álvaro PROENÇA, Benfica Através dos Tempos, 1964. 

Outros inventários patrimoniais:  

Cartografia: J. A. V. Silva Pinto, Levantamento da Planta de Lisboa, esc. 1:1000, CML, 1904-1911; 
Levantamento de Lisboa, esc. 1:1000, IPGC/CML,1948-1950; lxi.cm-lisboa.pt  

Outras: Arquivo Municipal de Lisboa - Núcleo Fotográfico  

Observações: (*) Auditório Carlos Paredes.  
Agradecimentos:  Junta de Freguesia de Benfica 

Preenchido por:  Carlos Inácio Revisão: Maria Helena Barreiros 

 

 
Levantamento de Lisboa, esc. 1:1000, 1948-50. lxi.cm-lisboa.pt 
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Fachada a partir da R. General Morais Sarmento. CML/NREC, 2004 

  
Aspetos do corpo central neo-românico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O edifício enquanto sub-sede do Sport Lisboa e Benfica. 
Foto João Goulart, s/d. AML - Núcleo Fotográfico,  
A 53449 
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IDENTIFICAÇÃO  

Código CMP:  

SIG:  

Designação patrimonial: Escola Secundária José Gomes Ferreira 

Outras designações:  

Morada: R. Prof. José Sebastião e Silva 

Classificação Oficial e/ou Prémio: Menções Honrosas dos prémios Valmor e AICA 1982 

 

DADOS URBANÍSTICOS 

Inst. 
Gestão 

Territorial 

PDM 1994  

(código): 08.15 

PDM 2012 

(código): 08.15 

PP Eixo Urbano Luz-Benfica – 
Alteração  

(código): 08.15 

Utilização: Equipamento de ensino  
Proprietário : Estado Locatário: E. S. José Gomes Ferreira 
 

  
 

 

 
 

CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 

Datação: 1976 (projeto) - 1980 Autoria(s):  Raúl Hestnes Ferreira, arq. 

Contexto urbano: O complexo da Escola Secundária de Benfica implanta-se no vale a nordeste, 

aberto no planalto da antiga Quinta de Marrocos (CMP 08.42). A área afeta à escola confronta a sul e 

poente com o campus do Instituto Politécnico de Lisboa.  

Caracterização histórico-arquitetónica: O projeto, desenvolvido no contexto português pós-Estado 

Novo, manifesta aspetos da revisão do modernismo de inspiração kahniana*.  O conjunto da escola, 

de grande clareza compositiva e morfológica, integra cinco pavilhões parelelos, de altimetria variável, 

planta retangular com remate semicircular a nascente, implantados em níveis com ligeiras variações 

de cota. A poente, o conjunto é rematado por pórtico de sinal clássico. Os pavilhões, coroados por 

expressivas “cornijas”, são articulados por caminhos, calçadas e escadas exteriores “de que a 

componente ‘urbana’ não está ausente” (R. Hestnes Ferreira…, 2002) e valorizados por parque com 

cascata na frente nascente. A poente fica o volume irregular do ginásio em betão branco, iluminado 

por pequenas aberturas de módulo quadrado e “rasgos contínuos na cobertura, que transformam a 

luz natural num elemento essencial ao edifício” (ibidem).   
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Sistema construtivo: Betão. 

Estado de conservação:    Bom     Razoável X  Mau  

Avaliação patrimonial: Conjunto edificado de grande qualidade e especifidade compositiva, 

designadamente no modo como interpreta um programa educativo, representativo das inflexões da  

arquitetura portuguesa nas últimas décadas do séc. XX.   

Azulejaria (PISAL): -  

Grau (Regulamento, art. 8º): 1  2  X 3  

Espaços, elementos arquitetónicos, decorativos e pe ças móveis a preservar: Conjunto 

edificado dos cinco pavilhões e do ginásio e arranjo paisagístico e de espaços exteriores decorrentes 

do projeto original.  

FONTES DE INFORMAÇÃO 

Bibliografia: Jorge Figueira, “Nuno Portas, Hestnes Ferreira, Conceição Silva: sobressaltos em 
Lisboa, anos 1960”, Revista Crítica de Ciências Sociais, nº 91, 2010, http://rccs.revues.org; José 
Manuel das Neves coord., Raúl Hestnes Ferreira. Projetos. Projects, 1959-2002, Porto, Asa, 2002 
(ed. bilingue)   

Outros inventários patrimoniais: Inquérito à Arquitetura Portuguesa do século XX, www.iap20.pt 

Cartografia: J. A. V. Silva Pinto, Levantamento da Planta de Lisboa, esc. 1:1000, CML, 1904-1911, e 
cartografia atual, lxi.cm-lisboa.pt 

Outras:  

Observações: (*) Hestnes Ferreira completou a sua formação nos Estados Unidos na América, 
nomedamente no atelier de Joseph Kahn (1962-65).  

A ficha carece de aprofundamento, pós-visita técnica ao local.  
Agradecimentos: Ana Vaz Milheiro 

Preenchido por: Maria Helena Barreiros 

 

  
Inserção na paisagem urbana; pórtico contínuo a poente, no “tardoz” do conjunto dos pavilhões 
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Pavilhões a norte; parque a nascente 

 
Vista sobre o extremo sul do conjunto pavilhonar 

 
Maquete do projeto. arrumario.blogspot.com 
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IDENTIFICAÇÃO  

Código CMP:  

SIG:  

Designação patrimonial: Escola Superior de Educação 

Outras designações: Escola do Magistério Primário - Quinta de Marrocos 

Morada: Campus de Benfica do Instituto Politécnico de Lisboa  

Classificação Oficial e/ou Prémio:  

 

DADOS URBANÍSTICOS 

Inst. 
Gestão 

Territorial 

PDM 1994  

(código): 08.16 

PDM 2012 

(código): 08.16 

PU Alto do Lumiar – Alteração  

(código): 08.16 

Utilização: Equipamento Educativo de Ensino Superior Público (antiga Escola do Magistério 
Primário) 
Proprietário : Instituto Politécnico de Lisboa 
(Estado) 

Locatário: Escola Superior de Educação 

  

 

 

 
 
 

CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 

Datação: 1916 (projeto); 1919 (inauguração)  Autoria(s):  Arnaldo Adães Bermudes, arq. 

Contexto urbano: Conjunto edificado em terrenos da antiga Quinta de Marrocos, Benfica, cujo 

edifício principal voltado a sul, sobre a 2ª circular, possui notável impacto arquitetónico. Em parcelas 

contíguas, elevam-se outros três estabelecimentos escolares – a Escola Secundária de Benfica (ver 

08.15), a norte, e as escolas superiores de Comunicação Social (ver 08.36) e de Música (ver 08.41) a 

leste e oeste. 

Caracterização histórico-arquitetónica-tipológica: O projeto, do arq. Adães Bermudes, e o início 

de obra da então designada Escola Normal Primária datam de 1916*. A inauguração, em 1919, 

assinalou um dos investimentos em infraestruturas escolares mais marcantes da Primeira República. 

A escola resultou da fusão de duas outras – a Escola Normal Primária de Lisboa, para professores 

do sexo masculino, antes instalada no Palácio dos Marqueses de Abrantes, em Marvila, e a Escola 
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Normal Feminina, anteriormente localizada no Calvário. As duas passaram a funcionar em regime de 

coeducação. Em 1930, as Escolas Normais são extintas e substituídas pelas Escolas do Magistério 

Primário, designação que subsiste até 1979, quando passam a Escolas Superiores de Educação.  

Edifício principal: de escala imponente, composição simétrica e expressão forrnal classicista, 

apresenta planta em U, com corpos avançados ao centro e nas extremidades da frontaria. Nestas, 

desenvolvem-se impressivas escadas interiores em madeira, integrando, no exterior, loggias com 

colunata de inspiração coríntia. As fachadas principal e laterais exibem, numa interpretação livre do 

vocabulário clássico, frisos de azulejos policromáticos, com representações de inspiração classicista 

(enrolamentos vegetalistas - grotescos, cartelas, putti, cornucópias, guirlandas, paramentos têxteis), 

para além de simbologia nacionalista (esfera armilar). 

Sistema construtivo: Alvenaria de pedra.  

Estado de conservação:    Bom  X   Razoável   Mau  

Avaliação patrimonial: Trata-se de um dos investimentos em infraestruturas escolares mais 

marcantes da Primeira República, que se mantém no seu estado original tanto do ponto de vista 

espacial, como no que respeita à pormenorização e aos materiais utilizados (guarnição dos vãos, 

caixilharias, portas, guardas-vento, revestimentos de pavimento e parietais), mobiliário. 

Azulejaria (PISAL): -  

Grau (Regulamento, art. 8º - A ): 1  2  X 3  

Espaços, elementos arquitetónicos, decorativos e pe ças móveis a preservar: Planimetria e 

volumetria originais, composição dos alçados e respetiva ornamentação azulejar e em pedra, 

espaços interiores principais decorrentes do projeto original, sistema de distribuição original, escadas 

de aparato em madeira, nos extremos sul das alas laterais, caixilharia, portas, revestimentos de 

pavimento e parietais originais, nomeadamente azulejares. 

FONTES DE INFORMAÇÃO 

Bibliografia:  

Outros inventários patrimoniais: SIPA – www.monumentos.pt, nº IPA.00007818 

Cartografia: J. A. V. Silva Pinto, Levantamento da Planta de Lisboa, esc. 1:1000, CML, 1904-1911; 

Levantamento de Lisboa, esc. 1:1000, IPGC/CML,1948-1950, Extrato 5-N 

Outras: Arquivo Municipal de Lisboa – Núcleo Fotográfico; SIPA – www.monumentos.pt 

Observações: A ficha carece de aprofundamento, após consulta de fontes de informação relevantes 
a que ainda não tivemos acesso.     
Preenchido por:  Gisela Pimentel Revisão: Maria Helena Barreiros 
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Levantamento de Lisboa,  

1948-1950, esc. 1:1000,  

IPGC/ CML, 1948-1950,  

sobreposto à planta atual 

(www.lxi.pt). 

A Escola do Magistério Primário 

destaca-se no setor sul da Quinta 

de Marrocos. A norte da Estada de 

Benfica, a Quinta da Granja. 

 

 

 

 

 

Quinta de Marrocos 

com implantação da  

Escola do Magistério  

Primário. Desenho do 

 acervo da extinta DGEMN - 

IHRU / SIPA, anterior 

à construção da 2ª circular 

(www.monumentos.pt) 
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Aspetos da frontaria do edifício principal: corpo central e acesso principal; corpo saliente sul, remate em frontão curvo com 
revestimento azulejar, loggia  
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Fachada lateral sul, vista geral 

 

 

 

Fachada lateral sul, pormenor 
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Aspeto da fachada posterior 

 

 

 
Corredor que percorre o corpo da frontaria ao nível do 2º piso; vão de janela 
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Vão, revestimento parietal azulejar, caixilharia - pormenor da serralharia  

  
Corredor do piso térreo, caixa de escadas dos corpos de ângulo 
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Caixa de escadas, pormenor 

 
Auditório 
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Auditório, vista sobre a cena; pormenor das mísulas de suporte da galeria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiga “escola de aplicação” do  
Magistério Primário 

 

 
Escola de aplicação (Imagem SIPA – www.monumentos.pt) 
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Fachada principal (Imagem SIPA – www.monumentos.pt) 

 

 
Planta do piso térreo (Imagem SIPA – www.monumentos.pt) 
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IDENTIFICAÇÃO  

Código CMP:  

SIG:  

Designação patrimonial: Escola Superior de Comunica ção Social  

Outras designações:  

Morada:  

Classificação Oficial e/ou Prémio: Prémio Valmor e Municipal, 1993, Menção Honrosa; Prémio 
Secil 1994 

 

DADOS URBANÍSTICOS 

Inst. 
Gestão 

Territorial 

PDM 1994  

(código): 08.36 

PDM 2012 

(código): 08.36 

PP Eixo Urbano Luz-Benfica – 
Alteração  

(código): 08.36 

Utilização: Equipamento de ensino  
Proprietário : Estado / IPL Locatário: Esc. Superior de Comunicação Social 
  

 

 

 
 

CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 

Datação: 1987 (projeto) - 1993 Autoria(s): João Luís Carrilho da Graça, arq.  

Contexto urbano: Linha de festo sobre o vale da 2º circular, em terrenos da antiga quinta de 

Marrocos, hoje campus de Benfica do Instituto Politécnico de Lisboa. 

Caracterização arquitetónica e funcional: A escola é composta por dois volumes esguios, 

justapostos em L, implantados a cotas variáveis decorrentes da natureza irregular do terreno. A 

solução de implantação procurou “construir e proteger uma praça alta“ (Carrilho da Graça, 1995) a 

norte, por onde se faz o acesso ao vestíbulo, salas de alunos, cafetaria. O corpo sul alongado, 

prolongado por muro com vão generoso - que evoca os dos antigos muros de quinta -, contrasta com 

a altimetria do corpo poente, para uso administrativo e de professores. Á cota inferior, as áreas 

funcionais “mais equipadas: auditório, estúdios de televisão e rádio” (Carrilho da Graça, 1995). A 

norte, um dispositivo de escadas-anfiteatro a céu aberto, perpendicular ao corpo sul, articula os 

vários planos. As fachadas predominantemente brancas sobre a via rápida constratam com o 

vermelho ocre preponderante na “praça” voltada a norte.   

Sistema construtivo: Estutura de betão. 
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Estado de conservação:    Bom  X   Razoável   Mau  

Avaliação patrimonial: Edifício assinalável na forma como resolve o programa educativo proposto, 

em terreno irregular e sobre uma via rápida, qualificando a paisagem.  

Azulejaria (PISAL): -  

Grau (Regulamento, art. 8º): 1  2  X 3  

Espaços, elementos arquitetónicos, decorativos e pe ças móveis a preservar: Decorrentes do 

projeto de arquitetura distinguido pelo prémio Valmor e Municipal. 

FONTES DE INFORMAÇÃO 

Bibliografia: Carrilho da Graça, Lisboa, Blau, 1995. 

Outros inventários patrimoniais: Inquérito à Arquitetura Portuguesa do séc. XX, www.iap20.org 

Cartografia: J. A. V. Silva Pinto, Levantamento da Planta de Lisboa, esc. 1:1000, CML, 1904-1911.  

Outras:  

Observações:  
Preenchido por: Maria Helena Barreiros 

 

 
Vista a partir da 2ª Circular. https://www.google.com/maps, street view 
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Vista de poente 

 
Vista do bloco administrativo a partir do recinto da Escla Superior de Educação  



ALTERAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DO EIXO URBANO LUZ-BENFICA – REGULAMENTO – ANEXO II 

 
 CML / DMPRGU / DPRU / Div. Planeamento Territorial, abril 2013 

 

 
Acesso pedonal 

 
Aspeto da base do bloco administrativo 

 
Fachadas voltadas a norte e acesso principal 
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Acesso e vestíbulo 

 
Galeria, piso 0. Foto CML/Urbanismo/NREC 
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IDENTIFICAÇÃO  

Código CMP:  

SIG:  

Designação patrimonial: Escola Superior de Música d e Lisboa 

Outras designações:  

Morada: Campus de Benfica do IPL 

Classificação Oficial e/ou Prémio:  

 

DADOS URBANÍSTICOS 

Inst. 
Gestão 

Territorial 

PDM 1994  

(código):  

PDM 2012 

(código):  

PP Eixo Urbano Luz-Benfica – 
Alteração  

(código): 08.41 

Utilização: Equipamento de ensino  
Proprietário : Estado Locatário: ESML 

       

CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 

Datação: 1998 (Projeto) – 2008 Autoria(s):  J.L. Carrilho da Graça, arq.  

Contexto urbano: Limite sul-poente da antiga Quinta de Marrocos (CMP 08.42), hoje campus de 

Benfica do Instituto Politécnico de Lisboa, confinando com os logradouros a tardoz da Av. Gomes 

Pereira. O acesso faz-se a norte, pela Rua Fernanda Botelho.  

Caracterização arquitetónica: O edifício, de planta retangular, implantado rigorosamente segundo 

os pontos cardeais, desenvolve-se em quatro pisos, três dos quais abaixo da cota 0, adaptando-se 

às condições do terreno. As fachadas, quase cegas, protegem a escola de música da envolvente 

ruidosa exterior. O acesso principal faz-se por rampa descendente a nascente, que conduz à praça 

interior de acolhimento e distribuição, de caraterísticas e ambiente claustral. Neste piso (piso 0) 

concentram-se os espaços de utilização coletiva (acesso ao auditório principal, biblioteca, sala de 

professores, espaço cénico, sala de coro, etc.). Uma escadaria em madeira de desenho despojado 

conduz ao espaço verde superior (piso 1), para o qual se abrem salas de aula e gabinetes para a 

prática musical, cujas dimensões e conceção espacial evocam as celas conventuais. O branco que 

domina a face pública do edifício, dá lugar ao tom amarelo das áreas de receção e circulação.  
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Sistema construtivo: Estrutura de betão.  

Estado de conservação:    Bom  X   Razoável   Mau  

Avaliação patrimonial: Notável proposta formal e espacial, inclusive ao nível da modelação do 

terreno que pressupôs, em resposta a um programa de grande especifidade (escola de música), 

localizado num ambiente urbano adverso.  

Azulejaria (PISAL): -  

Grau (Regulamento, art. 8º): 1  2  X 3  

Espaços, elementos arquitetónicos, decorativos e pe ças móveis a preservar: Todos os que 

decorrem do projeto de arquitetura e paisagismo distingido pelo Prémio Valmor e Municipal de 

Arquitetura.  

FONTES DE INFORMAÇÃO 

Bibliografia:  

Outros inventários patrimoniais:  

Cartografia: J.A.V.Silva Pinto, Levantamento da Planta de Lisboa, esc. 1:1000, CML, 1904-1911; 

Levantamento de Lisboa, esc. 1:1000, IPGC/CML,1948-1950; levantamento cartografia atual. Fonte: 

lxi.cm-lisboa.pt 

Outras: www.archidaily.com.br; J.L. Carrilho da Graça arquitetos  

Observações:  
Agradecimentos: Atelier J.L. Carrilho da Graça arquitetos 

Preenchido por: Maria Helena Barreiros 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inserção urbana.  
Foto FG +SG, JL Carrilho da 
Graça arquitetos 
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Frente sul.  
Foto FG + SG. JL Carrilho 
da Graça arquitetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ângulo nascente.  
Foto FG + SG. JL Carrilho da 
Graça arquitetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Frente poente.  
Foto FG + SG, JL Carrilho da 
Graça arquitetos 
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Praça interior e escadaria para o piso superior (piso 1). Foto FG + SG 

 
Piso superior. Foto FG + SG, JL Carrilho da Graça arquitetos 
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Piso superior; gabinete de música. Foto FG + SG, JL Carrilho da Graça arquitetos 

 
Auditório. archidaily.com.br 

 
Foto FG + SG 
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IDENTIFICAÇÃO  

Código CMP:  

SIG:  

Designação patrimonial: (Antiga) Quinta de Marrocos 

Outras designações: Instituto Politécnico de Lisboa (presidência) 

Morada: Estrada de Benfica, 529 

Classificação Oficial e/ou Prémio:  

DADOS URBANÍSTICOS 

Inst. 
Gestão 

Territorial 

PDM 1994  

(código):  

PDM 2012 

(código):  

PP Eixo Urbano Luz-Benfica – 
Alteração  

(código): 08.42 

Utilização: Equipamento escolar (administração) 
Proprietário : Estado Locatário: Instituto Politécnico de Lisboa 
  

 
lxi.cm.lisboa.pt 

 

 
lxi.cm.lisboa.pt 

CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 

Datação: séc.XVIII; séc.XIX e in.XXI (alterações) Autoria(s):  Carrilho da Graça (alteração 2000) 

Contexto urbano: Frente urbana da Estrada de Benfica. 

Caracterização histórico-arquitetónica-tipológica: Antiga sede de quinta que se estendia, a sul, 

até ao atual leito da 2ª circular, a oeste, até à Av. Gomes Pereira (Silva Pinto). O edifício remonta 

provalmente ao séc. XVIII/in.XIX, atendendo à sua configuração tipológica* e caraterísticas 

arquitetónicas e construtivas, designadamente: a clareza compositiva da fachada de 7 módulos; o 

desenho dos cunhais e pilastra em cantaria; o talhe das pedras de sacada nos dois extremos da 

fachada; o desenho das molduras em cantaria de todas janelas de sacada, do portal da antiga 

capela e respetiva janela de peito, entre outros. A capela constitui corpo autónomo no topo poente, 

enquadrado por pilastra e cunhal. O edifício sofreu obras de alteração em meados/2ª metade do séc. 

XIX, patentes no desenho do balcão único que une as três sacadas centrais, respetivas mísulas e 

guardas em ferro, que se prolongam no terraço de acesso ao 2º piso. Integrou durante algum tempo 

a antiga Escola do Magistério Primário (cf. CMP 08.16) na primeira metade do séc. XX. No princípio 

deste século, foi reconvertido nos serviços da presidência do Instituto Politécnico de Lisboa, com 

projeto do atelier Carrilho da Graça. 
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Sistema construtivo: Alvenaria de pedra; betão e estruturas metálicas (alteração).  

Estado de conservação:    Bom  X   Razoável   Mau  

Avaliação patrimonial: Bom exemplar de casa de quinta setecentista dos arredores de Lisboa, 

refuncionalizado no início deste século por intervenção qualificada que destacou a leitura da fachada 

primitiva, alterada no séc. XIX, através do revestimento de azulejo uniforme de cor escura.  

Azulejaria (PISAL): -  

Grau (Regulamento, art. 8º): 1  2  X 3  

Espaços, elementos arquitetónicos, decorativos e pe ças móveis a preservar: Volumetria e 

composição das fachadas, seus elementos em cantaria e guardas metálicas no 2º piso; pilares, em 

aparelho rusticado com remate piramidal, do portão de acesso ao antigo pátio; espécies arbóreas, 

espaço ajardinado a tardoz e respetiva estatuária.  

FONTES DE INFORMAÇÃO 

Bibliografia:  

Outros inventários patrimoniais:  

Cartografia: J. A. V. Silva Pinto, Levantamento da Planta de Lisboa, esc. 1:1000, CML, 1904-1911; 
Levantamento de Lisboa, esc. 1:1000, IPGC/CML,1948-1950 

Outras: IHRU - SIPA, www.monumentos.pt, PT031106080453 

Observações: (*) Trata-se de um tipo de casa de quinta consolidado no séc. XVIII, com fachada à 
face do arruamento e acesso ao piso habitacional através de pátio, provavelmente por escada 
exterior, no lado topo oposto ao da capela. Cf. João Vieira Caldas, A casa rural nos arredores de 
Lisboa, Porto, FAUP, 1999. 

Existem referências, por confirmar: à Quinta de Marrocos como residência do legado de Marrocos 
em Lisboa durante o séc. XIX; a propriedade da quinta ter sido doada ao Ministério da Educação por 
Sidónio Pais (1872-1818), para a construção de instituições de ensino.  
Preenchido por: Maria Helena Barreiros 
 

 
O edifício dispõe de acesso ao terreno agrícola da Quinta de Marrocos através de ponte privativa sobre a ribeira de Alcântara, 
que passava imediatamente a sul do logradouro. Note-se o caminho rural, no enfiamento da ponte e do acesso à casa.   
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Fachada à face da Estrada de Benfica. lxi.cm-lisboa.pt 

 

 
Acesso ao primitivo piso habitacional, a partir do pátio. lxi.cm-lisboa.pt 
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Ampliação construída no limite do logradouro, atelier Carrilho da Graça. lxi.cm-lisboa.pt 

 

 
A casa da Quinta de Marrocos, nas primeiras décadas do séc. XX. Notem-se o alpendre sobre o acesso exterior ao 2º piso e as 
janelas de guilhotina do piso térreo. IHRU - SIPA, www.monumentos.pt, foto 00666839 
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IDENTIFICAÇÃO  

Código CMP:  

SIG:  

Designação patrimonial: Hospital da Luz 

Outras designações:  

Morada: Av. Marechal Teixeira Rebelo 

Classificação Oficial e/ou Prémio: Prémio Valmor e Municipal 2007 

 

DADOS URBANÍSTICOS 

Inst. 
Gestão 

Territorial 

PDM 1994  

(código):  

PDM 2012 

(código):  

PP Eixo Urbano Luz-Benfica – 
Alteração  

(código): 11.67 

Utilização: Equipamento hospitalar e residencial para idosos 
Proprietário : Privado Locatário:  
 

 
 

 

 
Foto Fernando Guerra / FG + SG, 2009, www.risco.org 

CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 

Datação: 2001 (projeto) - 2007 Autoria(s):  Atelier de arquitetura Risco, Manuel 

Salgado e outros 

Contexto urbano: Construído em lote a poente do Centro Comercial Colombo, delimitado pelas 

avenidas Mar. Teixeira Rebelo, Condes de Carnide e Lusíada, na proximidade de áreas verdes 

integradas em antigas quintas (Granja de Cima, condes de Carnide) e do Parque Urbano da Granja.  

Caracterização arquitetónica: “A reduzida dimensão do lote determinou a solução compacta de 

volume único, atravessado por uma rua interna com ligações à Avenida Lusíada e à Radial da 

Pontinha e que separa os dois principais núcleos programáticos: Hospital e Residência Sénior. O 

Hospital tem 193 quartos e a Residência Sénior tem 118 apartamentos. A planta do hospital, em 

forma de H, e a planta retangular da residência permitiram a introdução de jardins no interior do lote. 

A entrada de luz natural foi, assim, elemento principal gerador de desenho. O complexo de saúde é 

um conjunto com uma distribuição programática clara. A rede de circulações interna ordena e 

relaciona as diferentes áreas funcionais do complexo, contribuindo para uma fácil orientação. As 

circulações separam claramente os doentes internados do público em geral, respeitando a 

privacidade, o conforto e a confidencialidade do paciente internado e de ambulatório. O 
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atravessamento do lote por dois túneis de metro determinou a utilização de apoios de borracha 

cintada nas fundações do complexo”. (www.risco.org) 

Sistema construtivo: Betão. 

Estado de conservação:    Bom  X   Razoável   Mau  

Avaliação patrimonial: “(…) elegância plástica, fluidez dos espaços, funcionalidade e eficácia, (…) 

capacidade de «construir cidade» no carente subúrbio” - júri da edição do prémio Valmor e Municipal. 

Azulejaria (PISAL): -  

Grau (Regulamento, art. 8º): 1  2  X 3  

Espaços, elementos arquitetónicos, decorativos e pe ças móveis a preservar: Decorrentes do 

projeto de arquitetura e espaços exteriores distinguido pelo prémio Valmor e Municipal. 

FONTES DE INFORMAÇÃO 

Bibliografia:  

Outros inventários patrimoniais:  

Cartografia: lxi.cm-lisboa.pt 

Outras: www.risco.org 

Observações: A ficha carece de aprofundamento por dificuldade de acesso, em tempo útil, a fontes 
de informação complementares.  
Preenchido por: Maria Helena Barreiros 

 

 
Foto Fernando Guerra / FG + SG, 2009, www.risco.org 
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Foto Fernando Guerra / FG + SG, 2009, www.risco.org 

 

 

Foto Fernando Guerra / FG + SG, 2009, www.risco.org 
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