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O Centro Português de Geo-História e Pré-História (CPGP) oferece um con-
junto de serviços de investigação, de valorização e de preservação do pat-
rimónio paleontológico, geológico e arqueológico.

No âmbito da valorização e da preservação do património o CPGP realiza 
estudos prévios de impacto arqueológico, em especial estudos prévios e 
acompanhamentos de obras e a elaboração de cartas arqueológicas, 
para além dos trabalhos arqueológicos, o CPGP poderá também efetuar 
estudos de impacto paleontológico e geológico.

Alguns dos trabalhos de acompanhamentos arqueológicos realizados 
pelo CPGP originaram a apresentação de resultados em congressos e a 
publicação em actas e em revistas científicas, bem como a publicação de 
cartas arqueológicas.

Tendo em conta a perspectiva científica e de divulgação espelhada nos 
objectivos da criação do CPGP, é um dos nossos compromissos a apre-
sentação e a publicação de resultados de acompanhamentos e estudos 
prévios.

As empresas de arqueologia que tenham materiais pré-históricos e 
arqueozoológicos que necessitem de ser estudados para relatórios ou 
para outros fins, e que não tenham possibilidade de o fazer, podem recor-
rer ao CPGP para a realização desses estudos.

Somos consultores na área da Arqueologia Preventiva, nomeadamente 
no âmbito da reabilitação urbana e construções de raiz. Analisamos todo 
o tipo de projectos, alertando para as necessidades arqueológicas legal-
mente exigidas, orientando e apresentando soluções para a resolução 
das mesmas. A nossa avaliação prévia permitirá aos nossos parceiros 
uma visão clara e consciente do negócio.

O CPGP também oferece um serviço de registo e modelação tridimensional 
de património arqueológico. Oferece também levantamentos topográficos 
e de arquitetura (clássicos, laserscanning e por drone) aplicados ao pat-
rimónio arqueológico, incluíndo arte rupestre. Produção de cartografia 
topográfica e temática 2D e 3D aplicadas à arqueologia e ao património.
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2021

• Acompanhamento e Estudo Prévio parietal do Projeto Área de Localização Empresarial da 
Benedita (ALEB), Benedita, Alcobaça, Leiria

• Acompanhamento Arqueológico do Projeto de empreitada de Construção da Rede Primária 
de Rega e Rede de Drenagem relativa à Modernização dos Blocos V e VI do Aproveitamento 
Hidroagrícola da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira

• Acompanhamento e Sondagens Arqueológicas Reabilitação urbana do núcleo amuralhado, 
castelo e envolventes – Edifício e espaço público – PEDU – Leiria - Parceria com 

In Loco – Arqueologia, Unipessoal, Lda

• Acompanhamento arqueológico do Projeto Global de Estabilização das Encostas de 

Santarém (Fase 1 - Encosta de Santa Margarida e Encosta da Ribeira de Santarém) 

- Parceria com OMNIKNOS – Arqueologia, Valorização do Património e da Cultura, Lda

• Acompanhamento Arqueológico do Projeto de execução das redes de saneamento de 

águas residuais do Carvalheiro, Alcanena
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2020

• Acompanhamento arqueológico do Projeto de Reforço 
Estrutural Integrado de Paredes e Fundações, no Merca-
do Municipal de Santarém, Santarém

• Acompanhamento arqueológico do Projeto de Criação de 
ZMC's no Concelho de Santarém - Troço da Ribeira de 
Santarém, Santarém

• Sondagens arqueológicas no Projeto de reconstrução 
de no imóvel situado na rua júlio araújo, nº 4 a nº 12, em 
Santarém

• Acompanhamento arqueológico do Projeto de Reabili-
tação e Ampliação em prédio sito na Calçada do Combro, 
nº35 a nº 39, Lisboa

• Sondagens e Acompanhamento arqueológico no Proje-
to de Construção de uma moradia unifamiliar, de tipologia 
T3, com 4 pisos na Rua Costa do Castelo, nº134 A, em 
Lisboa

• Sondagens arqueológicas no âmbito da Empreitada de 
Construção Civil “Praça da Criatividade”, Município de 
Óbidos - Parceria com AFA - ARQUEOLOGIA E FORMAÇÃO 
APLICADA

• Acompanhamento arqueológico da Empreitada de Refor-
mulação do Átrio Norte da Estação do Areeiro, da Linha 
Verde, do Metropolitano de Lisboa - Parceria com AFA - 
ARQUEOLOGIA E FORMAÇÃO APLICADA 

• Acompanhamento Arqueológico das obras de Remod-
elação de prédio sito na Calçada no Combro, nº35, em 
Lisboa

• Acompanhamento Arqueológico no âmbito do projecto 
“Acessibilidades à Basílica da Estrela - Intervenção no 
Jardim Nascente”, Basílica da Estrela,freguesia da Estre-
la, em Lisboa

• Acompanhamento e escavação Arqueológica no âmbito 
da obra de construção de moradia, na Rua Costa do 
Castelo, nº134, em Lisboa

• Estudo prévio do Convento de Santa Iria e Colégio Femi-
nino da Cidade de Tomar

• Sondagens prévias e acompanhamento arqueológico no 
âmbito da obra de Reabilitação de uma moradia unifamil-
iar, Largo de Santo de André nº 29 - Torres Novas

• Acompanhamento arqueológico em obra da “Empreitada 
de “Beneficiação do Edifício Paços do Concelho”, Câmara 
Municipal de Figueiró dos Vinhos
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2019

• Acompanhamento arqueológico da ligação de eletri-
cidade a um imóvel na Rua Voluntários da República 
nº 166, Tomar

• Acompanhamento arqueológico no âmbito das emp-
reitadas de saneamento da Chancelaria (Torres 
Novas), para as Águas do Ribatejo

• Escavação arqueológica de salvamento de silos, no 
lugar da Mata, descobertos no âmbito das empreita-
das do saneamento da Chancelaria

• Acompanhamento Arqueológico do Projecto de 
execução das redes de saneamento de águas resid-
uais do Carvalheiro, Alcanena

• Projeto de Execução do Sistema Interceptor de 
Águas Residuais I das Galveias

Estudo prévio do Convento de Santa Iria e Colégio 
Feminino da Cidade de Tomar

• Acompanhamento Arqueológico das Empreitadas de Abastecimento e Saneamento da Águas 
do Ribatejo, nas Freguesias de Alcorochel, Fungalvaz e Lamarosa, Concelho de Torres Novas

• Acompanhamento arqueológico em obra da Empreitada de Construção do Sistema de Abas-
tecimento e Completamento do Sistema de Águas Residuais do Entroncamento, para a EPAL

•Acompanhamento arqueológico dos trabalhos de instalação da rede elétrica na Rua Miguel 
Bombarda – Torres Novas- Parceria com In Loco – Arqueologia, Unipessoal, Lda

• Sondagens arqueológicas de diagnóstico no edifício da Rua dos Ferreiros nº 11, Constância

• Sondagens arqueológica de diagnóstico no edifício da Rua Luís de Camões, nº 4, Constância

• Sondagens prévias e acompanhamento arqueológico da obra de” Remodelação dos edifícios 
nº 8 e 9, na Praça Alexandre Herculano, em Constância

• Sondagens prévias e acompanhamento arqueológico no edifício da Rua Luís de Camões, nº 
7, Constância

• Sondagens arqueológicas de diagnóstico no edifício da Rua Luís de Camões, nº 12, Constân-
cia

• Sondagens arqueológicas da Rua do Chafariz, Entroncamento

• Sondagens arqueológicas Colmeias, Entroncamento 
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2018

• Acompanhamento arqueológico em obra do Projeto da Empre-
itada Águas do Ribatejo – Subsistemas Torres Novas – Lapas/ 
Ribeira e Chancelaria/ Pedrogão

• Acompanhamento de execução de ramal de drenagem de 
águas residuais, na Rua Vila de Belmonte (Santarém)

• Acompanhamento Arqueológico de projeto de Ampliação de 
Exploração Avícola – Pinto Rei (Montijo)

• Acompanhamento arqueológico, realizados no âmbito do Pro-
jeto de Construção do Conjunto Turístico Falésia D’El Rey,con-
strução de várias unidades de alojamento (Óbidos)

• Sondagens arqueológicas e acompanhamento do projeto de 
recuperação de edifício situado na Travessa de Nenhures, nº1, 
em Palmela 

• Acompanhamento Arqueológico das obras de ampliação com 
demolição do prédio sito em Rua da Graça, 23-25 (Lisboa)

• Acompanhamento Arqueológico do Imóvel da Rua Garcia da 
Orta, nº34 a 36 (Lisboa)

• Estudo prévio, sondagens arqueológicas e acompanhamento 
das obras de remodelação de edifício, situado na intersecção 
da Rua dos Fanqueiros e da Rua do Comércio, na Baixa Pom-
balina, Lisboa 

• Estudo Prévio/Parecer Arqueológico - Remodelação de Edifício 
sito na Rua de São Julião nº 37 a 45 (Lisboa)

• Acompanhamento da obra de instalação de tubagens na Rua 
da Imaculada Conceição (Santarém)

• Início dos acompanhamentos das obras das Águas do Ribate-
jo (Torres Novas) e da EPAL, no Entroncamento

• Colaboração com a empresa Cornucopiariver na realização 
das escavações do sítio do Paleolítico Inferior da Rua Coronel 
António Manuel Batista (Almeirim)
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2017
• Elaboração de parecer técnico de arqueologia, no âmbito de um projeto de arquitetura a 
implantar na Rua do Comércio (em Lisboa)

• Início dos trabalhos de escavação de prevenção em edifício na Rua do Comércio (Lisboa), no 
âmbito da realização de obras e alteração do edifício do n.º 24 a 30, que contorna para a Rua 
dos Franqueiros n.º 29 a 33

• Acompanhamentos arqueológicos em Santarém para as Águas de Santarém:

 • Execução de ramal de abastecimento de água, na Rua 1º de Dezembro

 • Execução de ramal de abastecimento de água e de drenagem de águas pluviais, no 
Largo Padre Francisco Nunes da Silva

 • Execução de um ramal de drenagem de águas residuais domésticas e de outro ramal 
para abastecimento de água de um prédio localizado no Largo Infante Santo – Jardim da Repú-
blica na zona histórica da cidade

 • Abertura de uma vala para execução de um ramal de drenagem de águas residuais 
domésticas no nº 61 da Rua João Afonso

 • Alteração de calibre de ramal de abastecimento de água, na Rua Pedro Canavarro

 •Execução de ramal de abastecimento de água, na Rua de Belmonte

• Sondagens arqueológicas e acompanhamento 
das obras de Reabilitação do Edifício sito na Rua 
Nova do carvalho, nº29 - Cais do Sodré

• Realização das cartas Arqueológicas dos concel-
hos da Golegã e da Chamusca

2016

2015
• Acompanhamento das obras de musealização do sítio 
arqueológico da Foz do Enxarrique, em Vila Velha de Ródão

• Acompanhamentos arqueológicos em santarém para as 
Águas de Santarém

• Prolongamento da conduta adutora entre a Estação 
Elevatória da Ribeira de Santarém e a Captação da Estrada 
da Estação

• Construção da conduta da Rua Capelo Ivens também em 
Santarém
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2013-2014
•Realização de vários acompanhamentos arqueológicos em Santarém para a empresa Águas 
de Santarém
• Acompanhamento arqueológico da construção de um parque eólico na portela do Pereiro 
(Porto de Mós)
• Acompanhamento arqueológico do Parque Ambiental do Enxarrique, em Vila Velha de Ródão

2013
• Acompanhamento da construção da ponte pedonal sobre a ribeira do Enxarrique, em Vila 
Velha de Ródão

2011
• Elaboração do estudo e relatório de impacto arqueológico e geológico na zona Industrial de 
Arcos (Estremoz)
• Escavações em Palmela
• Acompanhamento arqueológico da construção de um parque eólico na Portela do Pereiro, 
Serra d´Aires e Candeeiros
• Escavações em Palmela

2010
• Elaboração do estudo e relatório de impacto arqueológico e posterior acompanhamento da 
construção de um parque eólico na Serra da Boa Viagem
• Escavações em Palmela

2009
• Escavações em Palmela

2008
• Acompanhamento arqueológico da Construção da passagem desnivelada junto à Estação de 
Comboios da Moita

2006
• Estudos de Impacto Ambiental (descritor de Património) na Quinta da Fonte Santa (Belas)

2005
• Estudos de Impacto Ambiental (descritor de Património) em Barroca de Alva (Alcochete)

2002-2004
• Acompanhamento das obras de construção do projecto Freeport

2002
• Acompanhamento arqueológico das obras na Quinta do Saldanha, no Montijo

2000-2005
• Realização da Carta Arqueológica do Concelho do Montijo

• 2000-2001
Acompanhamento de obras na Várzea de Loures (Câmara Municipal de Loures)

• 2001
Escavações em Palmela

• 2000
Prospecção arqueológica para estudo de impacto ambiental na zona de implantação do 
Design Village Alcochete, em Alcochete

1997-1998
Elaboração do estudo e relatório de impacto arqueológico para os estudos de implantação do 
Novo Aeroporto de Lisboa (Ota e Rio Frio)

1996
Acompanhamento patrimonial das obras de arranjo paisagístico envolvente da Igreja da 
Freguesia da Charneca (Junta de Freguesia da Charneca, Lisboa)
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Registo e modelação 
tridimencional de pat-
rimónio arqueológico
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Realização de Cartas Arqueológicas

O CPGP oferece também um serviço às autarquias de levantamentos arqueológicos e elabo-
ração de Cartas Arqueológicas cujos os dados são fundamentais para as revisões dos PDM’s. 
O CPGP já realizou algumas cartas arqueológicas de que são exemplo:

 • Montijo (2000-2005);

 • Chamusca (2016-2018);

 • Golegã (2016-2018). 

Exposições

Para além dos serviços de arqueologia, o CPGP também organiza, para outras entidades, 
exposições ligadas às temáticas da geo-história e da pré-história. Dada a sua experiencia na 
organização de seminários, congressos e conferências, o CPGP também oferece um serviço de 
organização destes eventos.

PORTEFÓLIO

Serviços Educativos

O CPGP também dispõe de um serviço para as escolas e autarquias de conferências e 
exposições sobre paleontologia e arqueologia, organização de visitas de estudo e de work-
shops, especialmente dirigida para alunos do ensino básico e do secundário.

A atividade didática que o CPGP tem vindo a desenvolver desde a sua fundação, foi ampliada 
a partir da criação do Núcleo Museológico do CPGP. A partir desta altura, as ofertas educati-
vas foram diversificadas e aumentadas, desenvolvendo-se um conjunto de iniciativas e ativi-
dades dirigidas aos diversos públicos (escolares e não escolares) que procuram incentivar a 
função educativa e a valorização do património, de forma a desenvolver projetos que estimulem 
a criatividade e a literacia científica, o conhecimento e a cultura geral das novas gerações.

Estas estratégias são prosseguidas por um leque de atividades culturais e científicas, como 
ateliês e oficinas, workshops, seminários, palestras, visitas guiadas às exposições CPGP, em 
especial a do Núcleo Museológico e visitas orientadas a locais de interesse paleontológico, 
geológico, arqueológico e histórico. 

Registo e modelação tridimencional de património paleontológico

Também realizamos o registo e a modelação tridimensional de património paleontológico. Real-
ização de levantamentos topográficos de jazidas paleontológicas (clássicos, laserscanning e 
por drone). Produção de cartografia topográfica e temática 2D e 3D aplicada à paleontologia.  
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