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Passeio cultural | 22 de setembro 

Jornadas Europeias do Património 

 

 

Desde 2007 que a  Câmara Municipal de Odivelas se associa à Direção-Geral do Património 

Cultural na comemoração das Jornadas Europeias do Património que, na edição deste ano, 

são subordinadas ao tema: Património e Natureza. 

 

Assim, no próximo dia 22 de setembro, da parte da manhã,  terá lugar um passeio cultural: «A 

água como património: de Caneças para Lisboa», aberto à população em geral, que integra 

uma caminhada pelas ruas de Caneças, desde a Fonte Velha até ao aqueduto subsidiário, 

passando por diversas fontes e lavadouros, durante a qual, será chamada a atenção para os 

elementos patrimoniais materiais e imateriais em torno da água. Iremos, ainda, efetuar uma 

deslocação de autocarro até ao Aqueduto das Águas Livres, situado no Vale de Alcântara em 

Lisboa, onde será realizada uma visita orientada por técnicos do Museu da Água. 

 

O passeio cultural será entre as 09h30 e as 11h30, sendo que o local de encontro são os Paços 

do Concelho (Rua Guilherme Gomes Fernandes, em Odivelas). A entrada é gratuita, mediante 

inscrição prévia no Centro de Exposições de Odivelas, localizado na rua Fernão Lopes, ou via 

número de telefone: 219 320 800 ou ainda via e-mail: cultura@cm-odivelas.pt. 

 

De sublinhar que Odivelas encerra no seu território a localidade de Caneças, onde a água 

constitui um elemento fundamental tanto ao nível económico como da história, práticas e 

memórias sociais e identitárias. As suas águas, recomendadas no tratamento de anemias e 

outras enfermidades, rentabilizadas através da comercialização e do desenvolvimento de 

fontes, base de trabalho de lavadeiras, aguadeiros e viveiristas, constituem um dos elementos 

marcantes do património imaterial desta localidade. Também o património construído, as 



variadas e interessantes fontes e o aqueduto subsidiário do Olival do Santíssimo, integra a 

paisagem e marca fortemente este território. 

 

Odivelas, 06 de setembro de 2017 

 

Para mais informações: 

 

 


