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PATRIMÓNIO 

O Património faz parte da memória de um povo, podendo rever-se nele uma cultura 

e uma forma de viver, trabalhar e conviver. É manifestado por edificados, de maior 

ou menor grandeza arquitetónica, por tradições, por usos e costumes, por um saber 

fazer, podendo ser mais rural ou urbano, mais histórico ou mais contemporâneo, 

manifestado por pessoas, locais, expresso por cantos, danças ou simplesmente por 

vivências do dia a dia.  É esse o património que pretendemos conservar, preservar, 

recuperar, reavivar, fazer evoluir e transmitir às gerações futuras, através das 

seguintes ações: 

 

PROPOSTAS 

• Ações diretas destinadas a assegurar o restauro do património degradado ou 

em risco de degradação 

#Governance/Ordenamento #Freguesias_todas 

• Aprovação de medidas preventivas de conservação antes de eventos que 

coloquem em risco o património 

#Governance/Ordenamento #Freguesias_todas 

• Obrigatoriedade de consulta ao sector responsável pelo património antes da 

aprovação de qualquer projeto de intervenção, pública ou privada, em bens 

classificados e/ ou nas zonas adjacentes 

#Governance/Ordenamento #Freguesias_todas 

• Criação da Carta Patrimonial de cada bem com indicação do estado atual, 

das intervenções necessárias e dos destinos possíveis 

#Governance/Ordenamento #Freguesias_todas 
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• Criação de espaço museológico no Mosteiro de Odivelas para concentração 

de bens dispersos pertencentes ao Concelho de Odivelas, cujos espólios 

recolhidos no passado encontram-se depositados em museus, 

nomeadamente, Museu Geológico, Museu Nacional de Arqueologia e Museu 

Municipal de Loures – Quinta do Conventinho  

#Educação #Freguesias_todas
 

• Criação dos percursos pedonais: Rota da Água, Rota do Pão e Rota do Dom 

Dinis - com edifícios e arte histórica anteriores à segunda dinastia 

#Ambiente_Sustentabilidade #Freguesias_todas
 

• Ações programadas nas escolas do Concelho para visitas, visualização 

apresentação de vídeos de divulgação do património e de divulgação do 

legado de Dom Dinis  

#Ambiente_Sustentabilidade
 
#Educação

 
#Freguesias_todas

 

• Realização de um concurso anual dirigido à população escolar do Concelho 

com apresentação de ideias de conservação e divulgação do património e 

respetiva partilha com a autarquia  

#Educação
 
#Governance/Ordenamento

 
#Freguesias_todas

 

• Apoiar e incentivar a produção e divulgação da marmelada branca  

o Contribuir para a constituição de novas indústrias para fabricação deste 

doce emblemático do concelho, por forma a escalar a sua produção 

o Incrementar a entrada do produto nas cadeias de distribuição de produtos 

gourmet 

o Promover ações com grandes chefes pasteleiros para garantir a presença 

da marmelada branca na alta pastelaria 

#Governance/Ordenamento #Empresas #Freguesias_todas 
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• Apoiar e incentivar a dinamização de artes e ofícios ligados à produção de 

guitarras e alfaiataria tradicional  

#Empresas
 
#Freguesias_todas

 

• Criação da marca concelho, para participação em eventos de promoção 

turística – aposta no marketing territorial  

#Governance/Ordenamento
 
#Empresas

 
#Freguesias_todas

 

• Divulgação em plataformas internacionais do património histórico, a 

potenciais interessados na utilização destes equipamentos para realização 

de filmes ou séries - Mosteiro de Odivelas, Igrejas, Aqueduto, Quintas de 

Águas de Caneças, Miradouros, Moinhos  

#Empresas
 
#CoesãoSocial_Cidadania

 
#Freguesias_todas 

• Apoiar e incentivar todas as associações locais que promovam o património 

do Concelho  

#Empresas #CoesãoSocial_Cidadania
 
#Freguesias_todas

 

• Criação do Centro Cultural Vasco Santana – Ver Projeto Integrado de Redes 

de Oferta Cultural 

#CoesãoSocial_Cidadania
 
#Educação

 
#Empresas

 
#Freguesias_todas

 

• Criação de Escola Profissional de Teatro e Cinema Vasco Santana - Ver 

Projeto Integrado de Redes de Ensino Profissional 

#CoesãoSocial_Cidadania
 
#Educação

 
#Empresas

 
#Freguesias_todas

 

• Criação do Museu Internacional da Língua Portuguesa no Mosteiro de 

Odivelas - Ver Projeto Integrado de Oferta Cultural 

#Ambiente_Sustentabilidade
 

#Governance/Ordenamento
 

#CoesãoSocial_Cidadania
 

#Educação
 

#Empresas
 

#Freguesias_todas
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