Moção
03.ª Sessão Extraordinária de 2022
Assunto: Museu Internacional da Língua Portuguesa no Mosteiro de São
Dinis e São Bernardo
A Iniciativa Liberal, ao abrigo da alínea b), do n.º 1, do art.º 15 do Regimento da
Assembleia Municipal de Odivelas em vigor, vem apresentar a seguinte Moção:
Considerando:
●

a reconhecida importância de El-Rei Dom Dinis, fundador da primeira
universidade em Portugal, que instituiu o português como a língua oficial do
nosso país e que edificou o Mosteiro de São Dinis e São Bernardo, onde foi
sepultado após a sua morte, como uma referência histórica nacional na
dinamização da língua portuguesa;

●

a relevância estratégica que o Mosteiro de Odivelas representa para a projeção
municipal e, como tal, as oportunidades que resultam desta gestão,
nomeadamente na área cultural, do turismo e económica; e

●

que o Município tem em desenvolvimento um projeto para o Mosteiro de Odivelas
e a sua envolvente no qual, conforme anunciado, prevê um conjunto de
infraestruturas onde se inclui, entre outros equipamentos, o Parque da Cidade,
residências universitárias (ISCTE), estabelecimento de ensino superior (ISCE),
o Conservatório de Música Dom Dinis e Centro Interpretativo do Mosteiro de
Odivelas,

A Iniciativa Liberal apresenta, através desta moção, a proposta de criação do Museu
Internacional da Língua Portuguesa no Mosteiro de Odivelas, assumindo-se como
infraestrutura integrante deste projeto.
A Iniciativa Liberal entende que a atual proposta do Centro Interpretativo do Mosteiro de
Odivelas é redutora e não aproveita todo o potencial museológico, considerando a
expressão nacional de El-Rei Dom Dinis e o seu papel determinante na afirmação da
língua portuguesa, falada por mais de 250 milhões de pessoas em todo o mundo.
Com esta medida, pretende-se que Odivelas, tendo como mais valia a sua localização
geográfica, promova o turismo local, atividades culturais e artísticas, atração de
investigadores, colóquios e apresentações de obras nacionais e internacionais. Estes
fatores contribuem para potenciar o desenvolvimento económico e social do concelho
de forma determinante e incomensurável.
Esta proposta assume também 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.
Para este efeito, a Iniciativa Liberal considera relevantes as cedências realizadas ao
Grupo PEDAGO (ISCE) e à Associação Cultural Dom Dinis (Conservatório de Música),
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que deverão ser mantidas, porque ambas são representativas da identidade cultural e
educativa do concelho.
Ao invés, para que o Museu Internacional da Língua Portuguesa proposto possa assumir
o destaque e a expressão que permita uma projeção municipal de destaque nacional e
internacional, o actual projeto deve:
●

estudar alternativas à colocação de residências universitárias no Mosteiro de
Odivelas, considerando a manutenção da cedência contratualizada, mas em
outros imóveis que sejam propriedade do Município, adaptados para este fim,
caso não existam já soluções viáveis, de forma a permitir libertar esse espaço e
alocar ao museu proposto pela presente Moção;

●

assumir a deslocação dos Órgãos Municipais e de Protocolo para o Mosteiro de
Odivelas, conferindo à representação municipal a disponibilidade de um espaço
de eleição, elevando assim, também, o bom nome da cidade;

●

reduzir a área destinada a serviços municipais, relevando apenas os serviços
indispensáveis no apoio à Presidência e Protocolo, libertando, também aqui,
área disponível para o Museu Internacional da Língua Portuguesa.

A Iniciativa Liberal pretende contribuir para a melhoria da atual proposta e considera
determinante a criação de um Museu Internacional de Língua Portuguesa no projeto que
está a ser desenvolvido para o Mosteiro de Odivelas, pois é nossa convicção que o
mesmo constitui uma solução que granjeará o nome desta cidade conferindo
possibilidades que, conforme previsto, não se perspetivam.

Odivelas, 10 de Março de 2022
Bancada Municipal da Iniciativa Liberal
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