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REDE DE OFERTA CULTURAL 

 

Neste momento eleitoral já existe um estudo prévio realizado pelo Município para 

o Mosteiro de Odivelas, que prevê um conjunto de infraestruturas onde se inclui, 

entre outros equipamentos, jardins, residências universitárias (ISCTE), 

estabelecimento de ensino superior (ISCE), o Conservatório de Música Dom Dinis 

e Centro Interpretativo do Mosteiro de Odivelas. 

Odivelas precisa de uma referência nacional e internacional que dê amplitude ao 

seu território e tem no Rei Dom Dinis, aqui sepultado, uma referência histórica que 

pela sua ação na dinamização da língua portuguesa poderá servir de alavanca 

para um projeto desta envergadura. 

Como tal, esta candidatura propõe a criação de um Museu Internacional da Língua 

Portuguesa, assumindo-se como principal infraestrutura para o Mosteiro de 

Odivelas. 

Esta proposta assume uma dimensão internacional, considerando a importância 

que a língua tem, não só para Portugal, mas também para um conjunto de países 

falantes da língua portuguesa, com todas as suas variantes fonéticas. São 

exemplos os países pertencentes à Comunidade de Países de Língua Portuguesa 

(CPLP), com grande afirmação neste território municipal, assim como as 

comunidades da Diáspora. 

Considerando estes pressupostos, a candidatura da Iniciativa Liberal de Odivelas, 

propõe: 

• Criação do MUSEU INTERNACIONAL DA LÍNGUA PORTUGUESA no 

Mosteiro de Odivelas, aproveitando a riqueza e a importância histórica do 

Rei Dom Dinis, referência da implementação da língua portuguesa durante 

o seu Reinado 
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Para além desta proposta, esta candidatura pretende estabelecer uma rede de 

oferta cultural, que integre as associações e outras entidades de cariz desportivo, 

cultural e recreativo, promovendo um conjunto de iniciativas que dinamizem uma 

área fundamental no desenvolvimento e formação dos nossos jovens e menos 

jovens, que adiante se descrevem: 

 

• Apoiar o Centro Cultural da Malaposta na expansão da sua atividade e 

promover a sua ligação a todo o concelho e afirmação enquanto estrutura 

cultural de referência no concelho 

• Centro Cultural Vasco Santana  

o Criação de uma infraestrutura cultural para a promoção do teatro e do 

cinema de comédia e divulgação da vida e obra do ator  

• Promover um Festival anual de curtas e médias metragens 

• Identificação e preservação de todo o património material e imaterial do 

Município obedecendo a regras precisas de classificação e proteção nas 

vertentes histórica, cultural, arquitetónica, social, técnica e científica 

• Dinamização do espaço permanente que reflita a diversidade 

gastronómica e cultural das diferentes etnias existentes no concelho, 

integradas no renovado mercado municipal 

• Clarificar a política de contratação da cultura promovendo mais concursos 

e menos adjudicações diretas 

• Programa “EDUCART” – considerando os elevados custos para a 

frequência de escolas de música, dança e artes, este programa pretende 

fomentar a criação de espaços de dança, de orquestras ligeiras, de outras 

expressões artísticas que estimule a integração de alunos com fracas 

capacidades económicas 
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• Promoção de protocolos com as escolas para realização de atividades 

extracurriculares com as instituições do concelho, em horário escolar, em 

articulação com as associações culturais, recreativas e desportivas 

• Revigorar o programa inter-escolas (Desporto, Cultura, Artes e 

Empreendedorismo) sendo disponibilizado o Pavilhão Multiusos de 

Odivelas para as atividades finais do mesmo 

• Apoio institucional à integração de atividades a desenvolver pelas 

associações de estudantes ou de pais, privilegiando a livre iniciativa e 

escolha destas associações, fomentando a sua autonomia de atuação 

• Programa “GRATISSIMUM ERIT” (expressão “Seja bem-vindo” em latim) de 

apoio à integração da comunidade imigrante no âmbito cultural e 

profissional, apoio burocrático e formação linguística 


