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PUBLICITAÇÃO DE RELATÓRIO  

 

Consulta Pública para a apresentação de propostas de utilização do 

Mosteiro de São Dinis e São Bernardo 

 

Disponibilizamos o teor integral do Relatório Final do Grupo de Trabalho que procedeu à 

avaliação das propostas apresentadas no âmbito da Consulta Pública, conferindo, assim, a 

maior transparência a este processo, que tanta adesão suscitou.  

Recordamos que, entre os dias 9 a 31 de março de 2019 decorreu, por iniciativa da Câmara 

Municipal de Odivelas, a realização de uma Consulta Pública para apresentação de 

propostas, através do portal da Câmara Municipal, relativamente à futura utilização do 

Mosteiro de São Dinis e São Bernardo, e das suas áreas envolventes. 

 

A Consulta Pública teve início no dia 9 de março, no âmbito do Dia Aberto, que trouxe ao 

Mosteiro milhares de visitantes. 

 

Esta foi uma oportunidade de excelência para que todos os interessados pudessem 

apresentar as suas ideias, sugestões e propostas, visando a construção coletiva de um 

processo dinâmico e de cidadania. 

 

Findo o prazo de apresentação das sugestões e propostas, foi constituído um Grupo de 

Trabalho que teve como função a avaliação técnica das mesmas, identificando aquelas que 

se enquadravam nos pressupostos gerais definidos para a realização da Consulta Pública, 

bem como a elaboração de um Relatório Final. 

 

No âmbito da Consulta Pública foram apresentadas 331 Sugestões e 61 Propostas para a 

utilização do espaço em apreço, expressando a vontade dos Odivelenses, assim como de 

diferentes entidades que desenvolvem a sua atividade tanto no Concelho de Odivelas como 

na Área Metropolitana de Lisboa. 

 

Findo o prazo estipulado, o Grupo de Trabalho selecionou as propostas que se enquadravam 

nos objetivos definidos na Consulta Pública, apresentando uma listagem das mesmas com a 

respetiva fundamentação. 

 

 

 





CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

Relatório Final 
CONSULTA PÚBLICA 

Futura utilização do Mosteiro de São Dinis e São Bernardo 
 

      

 

 

 

  

DESPACHO 19/PRES/2019 - Grupo de Trabalho para o procedimento de triagem e avaliação 
das sugestões/propostas apresentadas no âmbito da Consulta Pública, promovida pelo 
Município de Odivelas, para a futura utilização do Mosteiro de São Dinis e São Bernardo. 
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CAPÍTULO I 

Introdução 

 

1. Objetivo da Consulta Pública 

Concluído com sucesso o ambicioso e exigente processo de transferência da gestão do 

Mosteiro de São Dinis e São Bernardo e da zona envolvente para a Câmara Municipal de 

Odivelas, promoveu-se uma Consulta Pública sobre a sua futura utilização, respeitando assim, 

o compromisso assumido pela Autarquia de envolver a população no processo de planeamento 

e gestão municipal deste singular património.  

Enquanto entidade gestora, a Câmara Municipal irá reservar uma área, ainda por determinar, 

para utilização dos seus serviços, possibilitando, no entanto, o uso de espaços remanescentes 

por outras entidades, nos termos previstos no Auto de Cedência celebrado, em 14 de janeiro 

de 2019, entre a Administração Central e a Autarquia.  

A Consulta Pública teve como objetivo a recolha de propostas e sugestões de todas as partes 

interessadas, atendendo ao Princípio da Participação previsto no Artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 

4/2015, de 7 de Janeiro (Código do Procedimento Administrativo), bem como ao disposto no 

Artigo 48.º da Constituição da República Portuguesa no que à participação na vida pública diz 

respeito. 

 

2. Cronologia da Consulta Pública 

A Consulta Pública teve início no dia 9 de março, pelas 15h30, com uma sessão pública no 

Refeitório das Monjas do Mosteiro de Odivelas, no decorrer da iniciativa “Dia Aberto”. Esta foi a 

oportunidade para a população e as entidades interessadas apresentarem propostas e 

contributos, visando a construção coletiva de um processo dinâmico e de cidadania. A 

participação ocorreu através do portal da Câmara Municipal até 31 de março. 

Durante este período – de 9 a 31 de março, foram disponibilizados os seguintes formulários 

eletrónicos em www.cm-odivelas.pt/mosteiro a serem preenchidos por parte dos interessados. 

http://www.cm-odivelas.pt/mosteiro
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3. Publicitação da Consulta Pública 

A publicitação foi realizada nos meios de comunicação e suportes da Câmara Municipal de 

Odivelas – site, facebook, outdoors, cartazes e flyers, da seguinte forma: 

 75 000 flyers – Infomail – dos quais 73 670 folhetos foram distribuídos nas caixas de 

correio da área territorial do Concelho de Odivelas e 1330 folhetos foram distribuídos 

pelas Juntas de Freguesia e Postos de Atendimento da CMO; 

 50 cartazes gerais – distribuídos no circuito de postos de atendimento da CMO, Juntas 

de Freguesias e Espaços de restauração; 

 23 cartazes alusivos à participação na consulta pública online – distribuídos pelos 

Postos de atendimento da CMO e Juntas de Freguesia; 

 Envio de 4 000 e-mails com a divulgação do dia da Consulta Pública e com link à 

página do microsite criado para o efeito – e-mails enviados para os canais habituais da 

CMO que incluíram as forças vivas, como associações, escolas, bombeiros e outros, 

para além das listagens que incluem subscritores da informação da BMDD, Cultura e 

Juventude. 

 

Exemplo de banner em site: 
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Exemplo de post no facebook: 

 

Nota: foram publicados 10 post’s no facebook, resultando num total de 98.019 pessoas 

alcançadas. 

De forma a esclarecer os diversos aspetos da Consulta Pública e conforme anteriormente 

referido, foi realizada uma sessão pública no dia 9 de março no Refeitório das Monjas do 

Mosteiro de Odivelas, que teve o seguinte programa: 

Sessão de Abertura 

 Exibição de Vídeo sobre a História do Mosteiro de São Dinis e São Bernardo; 

Intervenções  

 Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Dr.º Hugo Martins; 

 Sr. Diretor Municipal de Ordenamento e Intervenção Territorial da Câmara Municipal 

de Odivelas, Eng.º Luís Jorge. 

Constituição da mesa  

Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Dr.º Hugo Martins; 

Jurista da Câmara Municipal de Odivelas, Dr.º Edgar Dias Valles. 
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Início da Consulta Pública 

Esta cerimónia teve a presença de cerca de 170 pessoas, algumas das quais apresentaram, 

oralmente, propostas e sugestões para a utilização futura do Mosteiro, facto que não invalidou 

a apresentação formal online. 

 

4. Despacho 19/PRES/2019 – Criação de um Grupo de Trabalho de avaliação das 

Propostas. 

 

O Grupo de Trabalho constituído pelo Despacho 19/PRES/2019, de 29 de março de 2019, tem 

como função a avaliação técnica das sugestões/propostas apresentadas, que se enquadrem 

nos pressupostos gerais definidos para a realização da Consulta Pública, devendo as 

conclusões serem submetidas, por via de Relatório Final, para deliberação do Executivo 

Municipal, a quem caberá a seleção das propostas finais, num prazo máximo de 30 dias 

corridos, da data do Despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal. 

 

O Grupo de Trabalho é constituído pelos seguintes elementos: 

 Diretor Municipal de Gestão e Administração Geral, Dr.º Hernâni Boaventura, que 

coordenará o Grupo de Trabalho; 

 Diretor Municipal de Ordenamento e Intervenção Territorial, Eng.º Luis Jorge, que 

substituirá o coordenador nas suas faltas ou impedimentos; 

 Chefe da Divisão de Cultura e Turismo, Dr.ª Helena Jardim; 

 Coordenador do Gabinete de Planeamento Estratégico e Projetos Especiais, Arq.º 

Mário Cantinho;   

 Coordenador do Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e Protocolo, Dr.º 

Miguel Silveiro. 
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CAPÍTULO II 

Sugestões e Propostas 

 

1. Consulta Pública 

Para a realização da consulta pública, os pressupostos gerais tidos em conta foram os 

seguintes: 

 O Imóvel foi cedido pelo período de 50 anos, com início em 14.01.2019; 

 O Imóvel destina-se a ser recuperado, tendo em vista a sua conservação, restauro e 

adaptação adequada à instalação de serviços municipais e outros para fins de 

interesse público que se insiram no âmbito das atribuições municipais previstas, 

designadamente, no Art.º 23º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

 A contrapartida financeira devida pela Câmara Municipal de Odivelas ao Estado 

Português traduz-se no investimento de recuperação do Imóvel, previsto em cerca de 

16.000.000,00€, e no pagamento de uma prestação mensal de 23.200,00€, atualizável 

anualmente.  

 

Para participação na Consulta Pública, os interessados acediam ao seguinte link: 

http://mosteiro.cm-odivelas.pt/participacao.html#content  

 

2. Forma de Participação  

Acedendo ao link supra citado, encontrava-se à disposição dos interessados duas caixas 

identificadas como: “SUGESTÕES” e “PROPOSTAS”, com o seguinte texto: 

 Utilize a caixa com a designação SUGESTÕES se pretende apresentar propostas a 

desenvolver por iniciativa pública. 

 Utilize a caixa com a designação PROPOSTAS caso se trate de um particular ou de 

uma entidade externa, devendo mencionar a finalidade, a fundamentação do projeto, a 

área pretendida aproximada e outros aspetos que considere relevantes.  

 

 

 

 

http://mosteiro.cm-odivelas.pt/participacao.html#content
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3. Resultados 

No âmbito da Consulta Pública realizada foram apresentadas: 

 

SUGESTÕES PROPOSTAS 

331 61 

 

 

As Sugestões e Propostas apresentadas pelos interessados constam do presente Relatório 

Final e estão identificadas como Anexo 1 (Sugestões) e Anexo 2 (Propostas). 
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24 

6 4 3 3 3 2 2 2 2 

AS 10 PROPOSTAS COM MAIOR OCORRÊNCIA 

98 
76 68 66 

37 
18 12 11 10 9 

AS 10 SUGESTÕES COM MAIOR OCORRÊNCIA 



 
 

Grupo de Trabalho de avaliação das sugestões e propostas apresentadas no âmbito da 
Consulta Pública para a futura utilização do Mosteiro de São Dinis e São Bernardo              

P á g i n a  | 11 

CAPÍTULO III 

Critérios de Avaliação 

Para a realização da avaliação técnica das propostas apresentadas, que se enquadrem 

nos pressupostos gerais definidos no âmbito do auto de cedência, bem como da 

consulta pública, foram definidos os seguintes critérios: 

 

Critérios 

Fins de interesse público que se insiram no âmbito das atribuições municipais 

Finalidade do projeto  

Fundamentação da proposta  

Área pretendida 

Outros aspetos considerados relevantes 

 

 

CAPÍTULO IV 

Sugestões Apresentadas 

Foram apresentadas na Consulta Pública 331 Sugestões a seguir identificadas: 

Carimbo de data/hora Sugiro a criação de um(a): 

3-9-2019 15:47:40 Museu Municipal, Residência Universitária, Parque Urbano 

3-9-2019 16:14:41 Museu Municipal, Lar de idosos comparticipado, tenham respeito por quem fundou odivelas 

3-9-2019 16:46:28 Museu Municipal, Parque Urbano 

3-9-2019 17:22:23 Museu Municipal, Residência Universitária, Parque Urbano 

3-9-2019 18:54:29 Museu Municipal, Escola de música e dança como o Conservatório D. Dinis 

3-9-2019 20:33:58 Escola projectada no futuro, apostada na excelência nunca são demais 

3-9-2019 21:45:08 Lar e centro dia de idosos de Odivelas  

3-9-2019 22:00:01 Museu Municipal 

3-9-2019 22:59:51 Concordo com todas as propostas da JSD Odivelas 

3-9-2019 23:01:22 Concordo com todas as propostas da JSD Odivelas 

3-9-2019 23:23:30 
Criação de um polo universitário com actividades de investigação e desenvolvimento (I&D) em 
áreas da Arquitetura, Engenharia, Ciência e Tecnologia. 

3-10-2019 0:49:34 Residência Universitária, Lar de idosos + creche/escola 

3-10-2019 1:05:52 Museu Municipal, Residência Universitária, Parque Urbano, Sala de espetáculos  

3-10-2019 10:03:14 Residência Universitária, Parque Urbano, Aluguer de espaços a empresas privadas  

3-10-2019 10:52:43 Museu Municipal, Parque Urbano, Pousada de Portugal  
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3-10-2019 13:09:00 

Pode ter várias valências museu, parque e escola pública, nunca são demais. Seria uma escola 
aberta a todos apostada na excelência do ensino, projectada no futuro e no progresso da 
região. Alojar serviços municipais, não parece a melhor opção, são conhecidos por não 
estarem vocacionados para a preservação do património. pro  

3-10-2019 13:12:23 

Podia ser museu, parque e escola pública, nunca são demais. Seria uma escola apostada na 
excelência do ensino, projectada no futuro e no progresso da região. Albergar serviços 
municipais não parece a melhor opção, são conhecidos por não estarem vocacionados para a 
preservação do património. 

3-10-2019 14:10:29 
Museu Municipal, Parque Urbano, atividades destinadas a aproximar as gerações (crianças, 
adolescentes, adultos e idosos) nomeadamente de cariz educacional, cultural, desportivo, bem 
estar, responsabilidade social e programas de voluntariado 

3-10-2019 14:17:57 

Museu Municipal, Parque Urbano, Negociar com Museus Nacionais, que têm muitas peças em 
depósito, a criação de núcleos museológicos com peças em empréstimo. Instalar o 
conservatório e usar o ginásio como auditório. Recuperar os laboratórios de Física e Química e 
levar lá, ciclicamente, alunos das Escolas de Odivelas a passar dias ou tardes de Ciência. 

3-10-2019 16:36:00 Regressar à Origem: Instituto de Odivelas  

3-10-2019 17:49:38 
Museu Municipal, Parque Urbano, Quinta pedagógica com animais domésticos e horta 
comunitária; Quinta da região saloia e venda de produtos; Parque com fauna cinegética 
portuguesa (javali, corço, veado, etc.) 

3-10-2019 18:21:18 Colegio interno feminino de cariz militar 

3-10-2019 18:25:10 Museu Municipal, Parque Urbano, Centro de exposições e atividades culturais diversificadas 

3-10-2019 21:24:21 Museu Municipal 

3-10-2019 21:34:23 
Museu Municipal, Fixação da Universidade Sénior de Odivelas e criação de uma quinta 
comunitária. 

3-10-2019 21:38:06 
Espaço cultural, com o conservatório D. Dinis, as piscinas municipais e outros entidades do 
género 

3-10-2019 22:01:52 
Museu Municipal, Parque Urbano, Espaço de utilidade publica e de interesse para sociedade 
Odivelense 

3-10-2019 23:00:47 Parque Urbano 

3-11-2019 1:56:53 Museu Municipal, Residência Universitária, Parque Urbano, Hortas comunitárias 

3-11-2019 9:55:55 
Museu Municipal, Residência Universitária, Parque Urbano, Integração da Start-In no Mosteiro 
de Odivelas; Centro Interpretativo e Histórico do Rei D. Dinis;  Pousada da Juventude Integrada 
nas Residências Universitárias;  

3-11-2019 10:03:37 Museu Municipal, Residência Universitária, Parque Urbano, Propostas da JSD Odivelas 

3-11-2019 10:13:36 Conservatório D. Dinis 

3-11-2019 10:41:46 Museu Municipal 

3-11-2019 14:43:20 Museu Municipal 

3-11-2019 15:54:44 Museu Municipal 

3-11-2019 16:38:21 

Residência Universitária, Parque Urbano, Espaço de estudo; criação de uma fábrica de startups 
ou transferência do Start In (urge que seja feito algo deste género para a juventude de 
Odivelas); restaurante ou bar/café com qualidade afeto ao parque urbano; aproveitamento da 
piscina para criar uma escolinha de natação para os mais novos; Deverão manter as árvores 
históricas tal e qual, não venham inventar novos desenhos paisagísticos e retirar árvores com 
décadas de história;  abertura de uma creche (há pouquíssimas opções em Odivelas, não há 
incentivo para ter filhos); o próprio parque ou mesmo algures no mosteiro deverá beneficiar de 
um gabinete ou de um centro dedicado ao ensino da população sobre a correta separação de 
resíduos, da responsabilidade que todos temos pelo nosso lixo e pela reciclagem. 

3-11-2019 17:03:43 Museu Municipal, Residência Universitária, Lar para idosos do Município 

3-11-2019 20:29:11 
Museu sobre o instituto de Odivelas, a sua história pré-colegial, colegial com espaço dedicado 
a dar a conhecer uma instituição que formou muitas mulheres de Portugal 

3-11-2019 20:41:50 Criação de um Centro de Dia ou Lar de Idosos 

3-11-2019 22:07:42 Colégio interno/externo feminino, preservando a tradição deste lugar. 

3-11-2019 23:25:48 Museu Municipal, Parque Urbano 

3-12-2019 9:42:41 
Espaço cultural parecido com LX Factory em que uma parte fica como museu e outra com lojas 
e Coworking 

3-12-2019 12:54:24 
CENTRO DE ARTE E CULTURA DE ODIVELAS (https://drive.google.com/open?id=1NB-
sHCbEQDuOSHgTK1UFpyWN5FXeaBmv) 

3-12-2019 15:34:36 
Museu Municipal, Residência Universitária, Parque Urbano, Sede da Associação Coral de 
Odivelas 

3-12-2019 16:02:51 Residência Universitária 

3-12-2019 16:03:56 Residência Universitária 
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3-12-2019 17:26:16 
Universidade Sénior. A existente é de difícil acesso para séniores com dificuldades fisicas sem 
viatura própria. 

3-12-2019 17:54:41 
Instalações do ISCE 
(https://drive.google.com/open?id=1bjU6zOTfLyrAYjlN1SpOYf2BO1aM4UXD) 

3-12-2019 18:39:11 Centro de Acolhimento de Crianças, Jovens e Mulheres em Risco.      

3-12-2019 18:56:50 
Futura sede para a Associação Coral de Odivelas para que possam ter um espaço  onde 
ensaiar as suas músicas  sem ter de se andar a pedinchar espaços.   

3-12-2019 20:21:02 Que volte a ser um colégio 

3-12-2019 21:14:57 Residência Universitária, Parque Urbano 

3-12-2019 22:03:18 Museu Municipal, Parque Urbano 

3-12-2019 23:33:09 
Residência Universitária, parque temático (ou algo lúdico como um scape room), hostel, 
escola/academia (teatro, costura, cozinha, jardinagem, dança, marketing, etc ) para todos os 
que querem continuar a aprender mesmo integrados no mercado de trabalho 

3-12-2019 23:39:11 
parque temático para crianças com jardim infantil e recriação de actividades de agricultura e 
pecuária (tipo quinta pedagógica) 

3-13-2019 3:36:29 Residência Universitária 

3-13-2019 8:53:43 

Espaço que o municipe possa usufruir e que dê visibilidade de Odivelas a pessoas de outros 
concelhos e até mesmo a turistas (e.g. Jardins para leitura, restaurantes, lojas trendy, museu, 
conferências). Um exemplo semelhante é a Embaixada no Príncipe Real, Lisboa. Um outro 
ponto de valor seria aproveitar toda a infraestrutura de dormida para a criação de um hostel 
family friendly. Sendo de Odivelas desde sempre, estarei ao inteiro dispor para falar mais um 
pouco acerca destas e de outras ideias. 

3-13-2019 11:33:27 Museu Municipal 

3-13-2019 16:02:12 
Museu Municipal, Associada ao Museu Municipal, seria muito importante a criação de uma 
revista que refletisse a investigação em curso sobre a história e o património do concelho. 

3-13-2019 18:59:04 Cedência de espaço para o ISCE, mediante contrapartidas a negociar entre as partes. 

3-13-2019 22:00:25 

Residência Universitária, Workshops de doçaria conventual na cozinha do mosteiro; eventos de 
musica clássica na Igreja do mosteiro; teatro imersivo nos vários espaços; salas de escape 
hunt sob os temas de D. Dinis. (tudo pago para rentabilizar o espaço e obter receitas que 
ajudem nas despesas da CMO com o espaço). 

3-13-2019 22:13:01 UM LAR PARA IDOSOS 

3-13-2019 22:49:17 

Museu Municipal, Parque Urbano, A semelhança do que disse no dia da consulta publica acho 
que o espaço em questão podia ser um polo cultural e englobar universidade senior , museu 
municipal e outros espaços culturais . Como penso que a camara não tem se suportar a renda 
na totalidade , uma parceria com terceiros para exploracao como alojamento,  tal como existe 
na quinta das lagrimas em Coimbra  poderia ser uma hipotese a ponderar .O  espaço  de 
terreno poderia ser explorado pelas escolinhas para  explorar  e aprenderem  como se 
produzem os produtos horticolas  desde a semente ao fruto . Como estamos numa zona 
complicadissima  para estacionamento a zona  de hortas  do lado oposto ao rio poderia ser um 
espaço a rentabilizar com estacionamento e com pontes pedonais  para acesso ao espaço do 
instituto .Atentamente Fernando Almeida 

3-14-2019 10:37:52 
Um centro cultural com salas de espetaculos, espaços para leitura, zonas de estar calmas, 
espaço para sedes associativas (Associação Coral de Odivelas) 

3-14-2019 11:48:57 Parque Urbano 

3-14-2019 14:36:51 

Museu Municipal, Residência Universitária, Parque Urbano, Usofruto de áreas para 
espectáculos nomeadamente Teatro (o IO tinha um espaço próprio para esse efeito) tendo em 
consideração que o Malaposta não está garantido (que eu saiba) para uma mostra de teatro 
municipal. 

3-14-2019 14:55:13 Museu Municipal, Residência Universitária, Parque Urbano 

3-14-2019 16:41:07 
Ensino Superior - Instituto Superior de Ciências Educativas -Odivelas 
(https://drive.google.com/open?id=1H9nZ0F21W0WsYsYYvNcqF5cfqsLcCkLm) 

3-15-2019 11:34:17 
Museu Municipal, Parque Urbano, Um espaço dedicado à cultura dinamizado pelas 
associações locais. Como por exemplo cedendo um espaço à Associação Coral de Odivelas 
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3-15-2019 11:52:02 

Museu Municipal, Parque Urbano, Para além das possibilidades assinaladas, dada a dimensão 
do edifício julgo que faz sentido “dividi-lo” e atribuir a diferentes entidades e com diferentes 
usos que se podem complementar. Uma parte poderia ser entregue a uma unidade hoteleira, 
tipo hotel de charme de modo a potencializar e valorizar mais os espaços exteriores que 
deverão ser sempre de acesso público dada a sua beleza e extensão (um oásis no meio da 
cidade). Zona de hortas para criação de hortas urbanas ou integração/participação com as 
escolas (ensino pré-escolar, ensino regular, universitário e sénior). Também existem muitos 
espaços desportivos (piscina, campos de ténis, campos de jogos exterior e ginásio) que poderia 
ser também utilizado pelos agrupamentos escolares. As alas das camaratas poderiam ser 
perfeitamente aproveitadas para residências universitárias. 

3-15-2019 12:06:07 Museu Municipal, Residência Universitária 

3-15-2019 14:16:12 
Museu Municipal, Parque Urbano, Creche e Jardim de Infância geridos pela Autarquia e com 
valores acessíveis a todos 

3-15-2019 16:49:44 

Museu Municipal, Parque Urbano, O espaço tem potencialidades enormes para inúmeras 
valências que podem coabitar em diferentes espaços: faria todo o sentido instalar aqui o 
Conservatório de Música D. Dinis, criar valências para crianças e idosos, uma unidade 
hoteleira, salas de espectáculo e exposições, além das assinaladas nas opções anteriores. 

3-15-2019 21:59:28 
Museu Municipal, Uma parte do edifício podia ser destinado aos serviços da câmara 
(escritórios), algumas sala poderiam ser destinadas a exposições anuais dos agrupamentos de 
escolas, entidades do município, etc. 

3-16-2019 1:34:54 

Museu Municipal, Um espaço de artes, que acolha várias associações culturais da cidade. 
Temos um bom exemplo, a Associação Coral de Odivelas poderia ter neste espaço a sua sede, 
um espaço com salas de ensaio para os cerca de 100 coralistas. Os espaços comuns serviriam 
de palco de espetáculos.  

3-17-2019 17:01:25 Parque Urbano, Externato Rainha Santa e O Balão - Creche e Jardim de infância 

3-17-2019 19:28:11 Criar um só espaço para o Jardim de Infância o Balão e o Externato Rainha Santa  

3-18-2019 11:35:22 
Actividade para a terceira idade 
(https://drive.google.com/open?id=12d_0rXuqM3JCPkIExySV5lo3ffR1x8i6) 

3-18-2019 14:09:53 
Uma Sede para os Escoteiros do Grupo 11 de Odivelas 
(https://drive.google.com/open?id=1o_aM-THxiUxZYV8XqWvpxR93LoUj4sbd) 

3-18-2019 15:13:08 
Museu Municipal, 1- Possibilidade de Sede para a Associação Coral de Odivelas  2- Como 
assinalado, a possibilidade de museu sobre a história de Odivelas/património e o antigo 
colégio/mosteiro que recebeu e formou alunas durante muitos anos  

3-18-2019 17:29:46 
Novas instalações do Conservatório de Música D. Dinis, atualmente a funcionar na Póvoa de 
Santo Adrião 

3-18-2019 19:54:20 

Residência Universitária, Parque Urbano, Aproveitamento do espaço exterior com ligação ao 
campo de jogos das colinas do cruzeiro e aproveitando também os campos de jogos já 
existentes, revitalizar a proximidade com o ribeiro. Aproveitar a piscina e abri-la ao publico nos 
meses de verão - não seria necessário aquecimento nem cobertura (mediante pagamento, 
ainda que simbólico) 

3-18-2019 20:39:21 Externato Rainha Santa/O Balão 

3-18-2019 20:40:50 Externato Rainha Santa/ O Balão 

3-18-2019 22:10:07 Externato Rainha Santa e O Balão  

3-19-2019 10:19:16 

Em articulação com a paróquia/patriarcado, explorar a vertente espiritual do espaço porque, 
para além da Linda igreja, tem todas as condições para criar um espaço para retiros ou 
albergue de peregrinos: existe refeitório, existem as camaratas com balneários e existe o 
espaço exterior que é lindo, um autêntico "oásis" de tranquilidade no meio da cidade 

3-19-2019 18:15:50 Externato Rainha Santa/ O Balão 

3-19-2019 20:44:40 Externato Rainha Santa/O Balão  

3-19-2019 20:44:58 Museu Municipal 

3-19-2019 21:46:23 Externato Rainha Santa/ O Balão 

3-20-2019 10:48:35 Externato Rainha Santa e O Balão - Creche e Jardim de Infância 

3-20-2019 11:34:59 Museu Municipal, Residência Universitária, Jardim público nos espaços adjacentes  

3-20-2019 17:32:24 

Externato Rainha Santa e O Balão- Creche e Jardim de Infância, sendo estas instituições uma 
mais valia para a comunidade educativa deste concelho a participação e inclusão das mesmas 
neste projeto, assim como um beneficio para muitas das   famílias em crescimento, existentes 
neste concelho. 

3-20-2019 19:21:47 

União dos pólos escolares "O Balão" e Externato Rainha Santa em virtude de uma escola com 
as valências de ensino consequentes, por forma a criar e desenvover um processo de ensino-
aprendizagem melhorado às suas crianças e às crianças do municipio.  Um ensino privado e 
ampliado de qualidade na nossa freguesia. 

3-20-2019 20:33:58 Externato Rainha Santa / o balão 
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3-20-2019 20:53:01 

Externato Rainha Santa e  O Balão - Creche e ardem de Infância,  atendendo as anos que 
estas Instituições têm servido e bem a comunidade educativa deste Concelho é de todo o 
interesse incluir  estas Instituições neste projeto que sem dúvida seria uma mais valia o 
Município. 

3-21-2019 20:45:34 
Residência Universitária, Parque Urbano, Centro Interpretativo da vida de D. Dinis, do 
Mosteiro/Odivelas e história de Portugal 

3-21-2019 21:46:58 Parque Urbano 

3-22-2019 0:22:14 
A unificação das Instituições da Creche O Balão e do Externato atendendo aos anos que levam 
ao serviço da Educação dos Odivelenses. 

3-22-2019 9:04:06 
Sugiro a Colocaçao do Externato Rainha Santa / O Balão nas instalações. Sendo uma das 
escolas e jardim de infancia mais antigos de Odivelas poderiam utilizar este espaço. Obrigada 
Sofia Ferreira 

3-22-2019 9:51:26 
Residência Universitária, Parque Urbano, Universidade Sénior 
(https://drive.google.com/open?id=12pmmUrX1rdOpaaHgoVHs5OGLURI91umw) 

3-22-2019 9:58:39 

Museu Municipal, Parque Urbano, 1) Oficinas de recuperação de materiais que podem ser 
utilizadas: para recuperação e venda dos monos desperdiçados em Odivelas (dinamizadas por 
aposentados e/ou  outros com formação contribuindo também para formar jovens) e para 
arranjo de objetos pessoais (munícipes). 2) Oficinas para artistas e artesãos do Concelho, 
pontualmente abertas à comunidade. 3) Centro de estágio aproveitando a proximidade da zona 
desportiva. 4) Café com espalnada. 

3-22-2019 10:06:32 
1. Residências artísticas 2. Oficinas de artistas e artesãos pontualmente abertas à comunidade 
3.Oficinas de pequenos arranjos, dinamizadas por munícipes aposentados 
(eletricidade/carpintaria/sapateiros/ferreiros) 

3-22-2019 11:06:52 Museu Municipal, Parque Urbano, Criação de um pólo de Startups Tecnológicas 

3-22-2019 12:44:28 Parque Urbano, Escola de Conservação e Restauro 

3-22-2019 12:49:49 Centro Interpretativo de El Rei D Dinis (entregaremos proposta a CM de Odivelas) 

3-22-2019 13:21:18 Espaço para Eventos, como por exemplo um convento do beato mas de Odivelas 

3-22-2019 13:21:50 Espaço de Co-work, start ups 

3-22-2019 14:26:49 

Criação de um espaço próprio para associações culturais do concelho. Enquanto membro da 
Associação Coral de Odivelas, noto que tem havido cada vez mais uma aposta do concelho 
nas suas associações. Esta parece-me ser uma excelente oportunidade para continuar esse 
trabalho e acredito que o Mosteiro poderia ser utilizado como espaço de sede, ensaios e/ou de 
exposições para as diversas associações do concelho. 

3-22-2019 15:20:37 
Sede/Museu de Automóveis Clássicos 
(https://drive.google.com/open?id=1K89TlCPOzgkQSNlUAVoW3UA-25010WKh) 

3-22-2019 15:18:59 
Poderia ser utilizado para a união dos estabelecimentos de ensino da Creche O Balão e do 
externato Rainha Santa 

3-22-2019 16:08:59  Espaço para o Externato Rainha Santa  

3-22-2019 16:12:24 Espaço para o Externato Rainha Santa  

3-22-2019 16:24:53 Museu Municipal, Residência Universitária, Parque Urbano, Escola, creche, centro de dia  

3-22-2019 16:58:29 Museu Municipal, Parque Urbano 

3-22-2019 17:02:26 Museu Municipal 

3-22-2019 17:36:06 
Museu Municipal, Parque Urbano, Instalação Associações Educativo/Cultural de reconhecido 
mérito 

3-22-2019 17:59:06 Hotel 

3-22-2019 18:13:33 Voltar a ser o Instituto de Odivelas 

3-22-2019 18:58:22 Instalação do Externato Rainha Santa 

3-22-2019 20:46:29 Voltar a ser o Instituto de Odivelas 

3-23-2019 12:47:17 Externato rainha Santa /O balão Uma escola de referência  

3-24-2019 11:39:21 Parque Urbano, Centro escolar/formação e HUB de inovação social e cultural 

3-24-2019 17:07:07 
Museu Municipal, Residência Universitária, Parque Urbano, a) Núcleo museológico alusivo ao 
Instituto de Odivelas; b) Hortas urbanas (na quinta, que tem aptidão agrícola) 

3-24-2019 21:49:59 

Como ex aluna do Instituto de Odivelas conheço bem o mosteito. Por isso não acredito que 
qualquer uma das opções preencha completamente um espaço tão vasto e de caracter tão 
diverso como este. Penso que deverá abrigar usos multifuncionais. Acho que se adaptaria bem 
a uma universidade nas instalações principais e a parte de jardins e quinta abertos ao publico 
com eventos sociais, culturais e esportivos. Seria importante que um lugar historico e tão bonito  
como o Mosteiro de Odivelas esteja ao serviço da população e ao mesmo tempo nao tenha 
áreas obsoletas. 
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3-24-2019 23:17:35 

Museu Municipal, Residência Universitária, Parque Urbano, Convidar o Estado Central a 
instalar uma secretaria-geral e/ou outro serviço. Conceção de hortas urbanas, nos terrenos de 
cultivo. E há espaço para todas as outras opções por vós já aqui sugeridas, rentabilizando o 
espaço edificado e o terreno envolvente. 

3-25-2019 7:54:32 Parque Urbano 

3-25-2019 8:02:20 Parque Urbano 

3-25-2019 9:52:55 Centro Cultural 

3-25-2019 11:08:01 
Museu Municipal, Parque Urbano, ESPAÇO INCLUSIVO DE MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA 
(https://drive.google.com/open?id=19-Kb4Yb59FgmSivKFg8JIZTmIDECI9yD) 

3-25-2019 15:35:07 Museu Municipal 

3-25-2019 16:03:45 Instituição de Cuidados Continuados Integrados 

3-25-2019 19:20:46 Externato Rainha Santa e O Balão 

3-25-2019 19:22:08 Externato Rainha Santa e O Balão 

3-25-2019 19:23:21 Externato Rainha Santa e O Balão 

3-25-2019 19:59:30 Infantário O Balão/Externato Rainha Santa 

3-25-2019 20:01:48 Infantário O Balão/Externato Rainha Santa  

3-25-2019 21:18:00 Museu Municipal 

3-25-2019 21:19:20 Museu Municipal 

3-25-2019 21:35:46 Museu Municipal, Residência Universitária 

3-25-2019 22:17:31 Parque Urbano, Auditório Municipal  

3-25-2019 22:35:59 
Centro de desenvolvimento  e terapeutico para a comunidade. Desde a primeira infancia ate a 
idade sénior.  

3-25-2019 23:38:41 Multiplicidade de Entidades com vista ao interesse da comunidade 

3-26-2019 8:13:39 Universidade Sénior Sob a alçada da Camara Municipal 

3-26-2019 8:33:26 Externato Rainha Santa / O Balão 

3-26-2019 10:43:34 Externato o Balão e Rainha Santa  

3-26-2019 10:53:25 
A minha sugestão seria aproveitar as instalações para se realizar a unificação entre o externato 
O Balão e o Externato Rainha Santa. 

3-26-2019 11:27:53 
Espaço para o infantário Balão e o Externato Rainha Santa que são já muito antigos em 
Odivelas e que precisam de um novo espaço . 

3-26-2019 12:33:39 
Sugerimos a divulgação no Mosteiro (ou em Odivelas) de réplicas da obra de António Francisco 
Lisboa conhecido como o ALEIJADINHO 

3-26-2019 12:52:23 Sede dos Escoteiros do Grupo 11 de Odivlas 

3-26-2019 13:07:13 Parque Urbano 

3-26-2019 13:44:48 Polo de associações associações de utilidade pública com parcos recursos. 

3-26-2019 14:20:49 Sede de associações sediadas na CMO (escoteiros, ...) 

3-26-2019 14:23:03 Sede do Grupo 11 - Odivelas 

3-26-2019 14:23:52 Uma sese nova para o grupo n° 11 da AEP 

3-26-2019 14:35:44 Espaço para a sede do Grupo 11 dos Escoteiros de Portugal 

3-26-2019 14:48:09 Parque Urbano 

3-26-2019 14:58:55 Uma nova sede para os Escoteiros de Odivelas Grupo 11 

3-26-2019 15:18:51 Uma nova sede para o Grupo 11 de Odivelas 

3-26-2019 15:48:23 Museu Municipal, Parque Urbano, Lar de 3ª idade / Unidade de cuidados continuados 

3-26-2019 16:44:02 Museu Municipal 

3-26-2019 20:00:12 Sede para os Escoteiros Grupo 11 de Odivelas 

3-26-2019 21:09:54 Uma sede para o grupo11 de Odivelas. Escoteiros  

3-26-2019 22:09:33 Externato Rainha Santa e o Balão - Creche e Jardim de Infância 

3-27-2019 0:47:14 Sede do Grupo 11 da Associação dos Escoteiros de Portugal  

3-27-2019 7:00:35 Residência Universitária 

3-27-2019 10:23:28 Instituto de Ensino Superior  

3-27-2019 10:26:47 
Universidade de ensino superior 
(https://drive.google.com/open?id=1AeaGaOTxG7TyX1MKzXN3fzOwcqhU76On) 
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3-27-2019 10:35:21 
Usar os espaços anteriormente dedicados ao desporto para criar um grande Dojo para o ensino 
de Artes Marciais á população de Odivelas, abrangendo todos, dos jovens aos seniores. 

3-27-2019 11:09:20 Museu Municipal 

3-27-2019 11:31:34 Museu Municipal, Parque Urbano, Instalação de serviços municipais 

3-27-2019 11:33:43 

Residência Universitária, espaço cultural onde se possam realizar exposições, concertos, 
peças de teatro, ateliers de pintura, escultura, entre outros. Nas férias também poderia ser 
usado para ATL's culturais dos jovens Odivelenses. Outra ideia é aproveitar o espaço para 
eventos. alugando o espaço e, é claro, com a responsabilidade de manterem tudo limpo, 
arrumado e sem estragarem nada.  

3-27-2019 11:49:27 Residência Universitária, Parque Urbano 

3-27-2019 11:52:08 
Museu Municipal, Com possibilidade de realização de eventos, nomeadamente, 
casamentos/batizados e possível local de tomada de posse do Presidente da Câmara de 
Odivelas ou Universidade local 

3-27-2019 12:53:58 Transferir o Conservatório de música D. DINIS da Póvoa de Santo Adriao para este espaço  

3-27-2019 13:12:39 Nova sede para o grupo escoteiro 11 de Odivelas. 

3-27-2019 14:28:25 
Museu Municipal, CENTRO DE ESTUDOS SOBRE ÉPOCA MEDIEVAL OU BARROCA; 
RESIDÊNCIA PARA A 3ª IDADE ; POUSADA DE PORTUGAL 

3-27-2019 14:28:26 
Devia-se dividir em três Zonas, Centro histórico, Centro Cultural  e um Centro de estágio de 
apoio ao polo desportivo. 

3-27-2019 18:05:12 
Unificação das Instituições "Externato Rainha Santa" e "O Balão" - Creche e Jardim de Infância 
(https://drive.google.com/open?id=1ISH9iCjJcIOEJZNYrTCGVj1_vmqgk1XH) 

3-27-2019 19:45:16 
Utilização do espaço do Mosteiro para a unificação das instituições Creche e Jardim de Infância 
Balão e Externato Rainha Santa. 

3-27-2019 22:06:54 

A maior prova de vitalidade são as nossas crianças. Criar a possibilidade de ajudar a educar e 
instruir as nossas crianças num ambiente familiar, é um desafio que está ao nosso alcance. 
Sugiro a unificação da creche o Balão e Externato Raínha Santa num só edificio. Esta união 
trará condições ideiais para fortalecer a qualidade do ensino num ambiente mais moderno e 
adaptado a crianças de tenra idade. Será ainda mais um ponto a favor, a possbilidade de ver o 
meu filho crescer num ambiente mais tranquilo e resguardado da já turbulenta cidade de 
Odivelas.  

3-27-2019 22:48:04 Cedência de espaço para infantário Balão e Externato Rainha Santa 

3-27-2019 22:50:36 Cedência de espaço para infantário Balão e Externato Rainha Santa 

3-28-2019 0:15:32 

ISCE- Instituto Superior de Ciências Educativas | Proposta de acolhimento da única instituição 
de ensino superior do Concelho de Odivelas, entidade de reconhecido interesse público, no 
espaço do Mosteiro de S. Dinis com vista ao desenvolvimento educativo, social, turístico e 
desportivo do Concelho e, consequente, valorização e promoção da zona histórica do Concelho 
de Odivelas. 

3-28-2019 8:20:50 Museu Municipal 

3-28-2019 8:21:47 Museu Municipal 

3-28-2019 9:24:06 Instalações do Externato Rainha Santa e Infantário O Balão 

3-28-2019 11:33:45 Sede para o Grupo de Escoteiros 11 

3-28-2019 15:53:12 Uma sede para o Grupo 11 - Escoteiros Odivelas.  

3-28-2019 15:55:47 
Gostaria que se tornasse uma creche unindo assim a creche do meu filho matias "O balão"com 
o Externato Rainha Santa, onde poderiam ter melhores condições. 

3-28-2019 16:21:06 uma nova sede para o grupo 11 dos escoteiros de Odivelas. 

3-28-2019 16:21:52 Acolher a sede do Grupo 11 dos Escoteiros de Odivelas 
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3-28-2019 16:36:33 

Museu Municipal, Residência Universitária, Parque Urbano, Integração de um lar (poderia ser 
AAAIO) na zona dos quartos (esta área iria necessitar de um elevador bem como acessos para 
pessoas com mobilidade reduzida) . Utilizar a ala Sul das camaratas  para residência 
Universitária, e a ala Norte para uma Creche. O refeitório poderia ser utilizado como refeitório 
dos funcionários da CMO bem como  espaço comum, às três sugestões indicadas. Ao fim de 
semana, a zona do claustro principal, uma das salas de recreio (em frente ao refeitório), bem 
como o refeitório, WC e igreja , poderiam ser alugados para eventos (casamentos, baptizados, 
outros ).  O ginásio podia ser alugado a algumas entidades para aulas de teatro 
/representações de peças; congressos/ Colóquios (maioritariamente sobre Património); 
sessões de cinema entre outros. Na sala de culinária, bem como na sala que se segue, sugiro 
a criação de aulas/workshops de culinária e de costura. A piscina serviria de acesso a toda a 
população (tendo um limite de pessoas por dia e com marcação prévia - um cidadão podia 
aceder ao espaço no período de 1h, 2h, etc, ou ter pacotes à semana). A zona da antiga 
rouparia teria como fim um centro de fisioterapia, sendo que as pessoas do lar teriam prioridade 
no acesso - A entrada seria feita pela Quinta).  O campo de futebol podia ser alugado à hora 
para que a população mais jovem/jovem adulta possa usufruir deste espaço, nas suas 
atividades desportistas. Todo o edifício bem como lagar, museu das alunas, piscina até à 
Quinta da Princesa deviam ser protegidos, por se tratarem de espaços com história e valor 
patrimonial. No futuro parque urbano poderia haver a criação de pequenas hortas; zonas para 
ciclistas; zonas para piqueniques. O parque de estacionamento do Mosteiro podia ser cobrado 
por valores simbólicos (exemplo:dia todo 2€).  Por fim, sugiro a criação de visitas guiadas ao 
edifício, não só aos elementos que constituem o Mosteiro mas também algumas zonas que 
foram usadas pelas antigas alunas do Instituto de Odivelas. Criação de um Museu sobre as 
antigas alunas do Instituto de Odivelas (utilizar o antigo Museu (perto do lagar) ou outro 
espaço).  

3-28-2019 17:04:48 uma nova sede para o grupo 11 dos escoteiros de Odivelas. 

3-28-2019 17:23:34 sede nova para o Grupo 11 dos Escoteiros de Odivelas 

3-28-2019 17:31:09 Residência Universitária, Parque Urbano 

3-28-2019 18:21:35 
Que a creche do balão (que já tem 40 anos) e mais o externato rainha Santa (60 anos) seja 
mudada para essas instalações para obter maiores condições e espaço para as crianças do 
concelho  

3-28-2019 18:54:28 Residência Universitária 

3-28-2019 19:26:09 Uma nova sede para o grupo 11 de escuteiros  

3-28-2019 19:28:03 Uma sede nova para o grupo de escoteiros de Odivelas(11) no Mosteiro de Odivelas 

3-28-2019 19:46:51 Uma sede nova para o grupo 11 dos escoteiros de Odivelas 

3-28-2019 19:51:08 Um Sede de Escoteiros para o Grupo 11-Odivelas (Associação dos Escoteiros de Portugal) 

3-28-2019 20:11:35 uma sede para o Grupo 11 de Odivelas 

3-28-2019 20:19:49 Uma nova sede para o grupo 11 dos escoteiros de Odivelas 

3-28-2019 20:21:01 Uma nova sede para o grupo 11 dos escoteiros de Odivelas 

3-28-2019 20:27:42 Sede nova par os escoteiros do Grupo 11 de Odivelas  

3-28-2019 20:38:31 Uma sede nova para o grupo 11 de escuteiros de Odivelas  

3-28-2019 20:57:08 Uma sede Nova para os escuteiros do grupo 11 (Odivelas) 

3-28-2019 21:03:11 Uma sede nova para o grupo 11 de Odivelas 

3-28-2019 21:09:41 Sede nova para o grupo 11 de escoteiros de Odivelas  

3-28-2019 21:24:40 
Nova sede para o grupo 11 de escoteiros de Odivelas. Não existem condições nesta sede para 
cerca de 100 escoteiros.  

3-28-2019 21:45:47 Criação de uma nova sede para o Grupo 11 de Escoteiros de Odivelas 

3-28-2019 21:47:10 Sede nova lara os escoteiros de odivelas do G11 

3-28-2019 22:00:42 Parque Urbano 

3-28-2019 22:01:29 Museu Municipal 

3-28-2019 22:02:21 Museu Municipal 

3-28-2019 22:03:38 Nova sede para os escoteiros do grupo 11 de Odivelas 

3-28-2019 22:04:22 Instituto de Odivelas de voltas  

3-28-2019 22:04:38 Museu Municipal 

3-28-2019 22:06:04 Museu Municipal 

3-28-2019 23:38:13 Sítio para sede de escuteiros 

3-29-2019 0:04:35 Uma nova sede para o grupo 11 dos escoteiros de Odivelas 

3-29-2019 0:45:25 Sede para o Grupo 11 de Odivelas da AEP 
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3-29-2019 6:59:48 Uma sede nova para o grupo 11 de Odivelas. 

3-29-2019 10:48:18 
ver por favor ficheiro anexo 
(https://drive.google.com/open?id=1HCer8q7hr8ZiobJfHFDIWGenAyKWtaIs) 

3-29-2019 12:01:04 Espaço para eventos 

3-29-2019 13:24:24 

Museu Municipal, Parque Urbano, Manutenção dum núcleo representativo do que foi o Instituto 
de Odivelas, aproveitamento dos laboratórios de físico - química para alunos das escolas do 
concelho, instalações para orquestras e bandas, grupos de teatro, com aproveitamento do 
ginásio para as apresentações, fazer parcerias com museus que têm peças em depósito sem 
espaço de exposição para elas, à semelhança do que acontece com o museu das Caldas da 
Rainha, hortas urbanas.  

3-29-2019 13:59:49 
Escola profissional (https://drive.google.com/open?id=1h6lURQ-
vo5u8hakkWWmEMVkrESHY2Z5Z) 

3-29-2019 14:02:04 Escola Profissional (https://drive.google.com/open?id=12rgzO-IjzJ543kiZQJlOHOA_CfDQc5JE) 

3-29-2019 14:13:41 Nova sede para o grupo 11 de escoteiros 

3-29-2019 17:06:24 Uma sede para o grupo 11 de Odivelas 

3-29-2019 18:10:13 
Museu Municipal, Residência Universitária, Parque Urbano, Criação não só de residência 
universitária, mas também para outros profissionais deslocados, nomeadamente nas áreas do 
ensino, saúde, segurança e justiça. 

3-29-2019 18:32:46 uma sede nova para o grupo 11 dos escoteiros de Odivelas  

3-29-2019 19:46:16 
Lar de Idosos; Centro de Dia para Idosos; Creche e Jardim de Infância; A.T.L. para Crianças e 
Jovens; Centro de Apoio aos Estudos do Ensino Basico ao Secundário 

3-29-2019 20:21:19 uma nova sede para o grupo 11 dos escoteiros de Odivelas. 

3-29-2019 20:54:21 
Lar para idosos; Creche e ATL para crianças; Residência para estudantes; Centro Artístico, 
Lúdico e recreativo. 

3-29-2019 21:11:51 Nova sede para o grupo 11 

3-29-2019 22:59:35 Nova sede para os Escoteiros Grupo 11 Odivelas 

3-30-2019 7:18:56 
Polo de artes e ofícios com salas para espectáculos, ateliers, formação e lazer. Espaços verdes 
envolventes para lazer e prática desportiva.  

3-30-2019 7:43:44 Museu Municipal 

3-30-2019 10:55:37 Externato Rainha Santa / O Balão 

3-30-2019 12:41:15 Externato Rainha Santa / O Balão 

3-30-2019 18:48:51 Uma Sede para os Escoteiros do Grupo11 de Odivelas 

3-30-2019 18:49:27 Uma Sede para os Escoteiros do Grupo11 de Odivelas 

3-30-2019 18:50:09 Uma Sede para os Escoteiros do Grupo11 de Odivelas 

3-30-2019 20:04:29 Uma sede para os Escoteiros de Odivelas  

3-30-2019 23:59:03 Uma nova sede para o grupo11 de escoteiros de odivelas  

3-31-2019 0:02:01 Uma sede para o Grupo de escoteiros  

3-31-2019 0:49:03 Uma sede para o grupo de escoteiros n 11 de odivelas da associação de escoteiros de Portugal  

3-31-2019 0:59:54 Uma Sede para os Escoteiros do Grupo11 de Odivelas 

3-31-2019 2:05:23 Uma sede para os Escoteiros Grupo 11 Odivelas 

3-31-2019 7:46:41 Uma sede para o grupo 11 dos Escoteiros  

3-31-2019 8:05:58 Uma sede para os escoteiros grupo 11 de Odivelas  

3-31-2019 8:16:39 Uma sede para os escoteiros grupo11 odivelas 

3-31-2019 8:17:06 Criação de uma sede para os escoteiros do Grupo 11 de Odivelas  

3-31-2019 8:23:03 Uma Sede para os Escoteiros do Grupo11 de Odivelas  

3-31-2019 8:25:42 Sede de Escuteiros + area de comercio artesanado/alternativo + area de laser e passeio 

3-31-2019 8:26:59 Uma sede para os escoteiros do grupo 11 de Odivelas 

3-31-2019 9:18:39 Uma sede nova para os escoteiros do Grupo 11 de Odivelas 

3-31-2019 9:53:21 Parque Urbano, Sede para o grupo 11 de escoteiros de Odivelas  

3-31-2019 10:09:04 Uma sede para os Escoteiros do Grupo 11 de Odivelas 

3-31-2019 10:42:23 Sede escoteiros G11 

3-31-2019 10:47:49 Uma sede para os escoteiros grupo 11 de Odivelas da associação de escoteiros de Portugal 

3-31-2019 10:48:49 Uma sede para os Escoteiros do Grupo 11 de Odivelas  

3-31-2019 11:03:49 Uma Sede para os Escoteiros do Grupo 11 de Odivelas 
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3-31-2019 11:14:34 Uma Sede para os Escoteiros do Grupo11 de Odivelas 

3-31-2019 11:16:54 Uma Sede para os Escoteiros do Grupo11 de Odivela 

3-31-2019 11:17:53 Uma Sede para os Escoteiros do Grupo11 de Odivela 

3-31-2019 12:10:02 Uma Sede dos escoteiros grupo 11  

3-31-2019 12:30:16 Parque Urbano 

3-31-2019 12:44:55 Nova sede para Escoteiros do grupo 11 de Odivelas 

3-31-2019 13:51:03 Residência Universitária, Parque Urbano, Sede para o grupo de escoteiros 11 de Odivelas 

3-31-2019 15:09:29 Museu Municipal, Parque Urbano, Parque Hortícola (Hortas Urbanas) 

3-31-2019 15:14:51 Uma sede para os escoteiros do grupo 11 de odivelas 

3-31-2019 15:32:27 Uma Sede para os Escoteiros do Grupo11 de Odivelas 

3-31-2019 15:44:20 Uma sede para o Grupo11 de escoteiros de Odivelas 

3-31-2019 15:52:07 
Nova sede para o Grupo 11 de escoteiros de Odivelas 
(https://drive.google.com/open?id=1frKlvgKRnwv4FcKWJpQii9fvYSpjQQqL) 

3-31-2019 15:52:16 Ver p.f. anexo (https://drive.google.com/open?id=10ALlk34RQf6RysuN7--a7GeuTNJqXUh1) 

3-31-2019 16:44:48 Serranito Rodrigues e Costa, Lda - Externanto Rainha Santa / O Balão 

3-31-2019 16:56:01 Serranito Rodrigues e Costa, Lda 

3-31-2019 16:58:41 Serranito Rodrigues e Costa, Lda - Externato Rainha Santa / o Balão 

3-31-2019 17:03:09 Serranito Rodrigues e Costa, Lda - Externato Rainha Santa / O Balão 

3-31-2019 17:18:20 eu quero uma sede para os escoteiros 

3-31-2019 17:17:26 uma nova sede para o grupo 11 dos escoteiros de Odivelas 

3-31-2019 17:35:21 Uma sede para os Escoteiros do Grupo 11 de Odivelas  

3-31-2019 18:04:27 Sede para o grupo 11 dos Escoteiros 

3-31-2019 18:11:10 uma sede para os escoteiros dos Grupo 11 de Odivelas 

3-31-2019 18:12:12 Uma sede para os Escoteiros do grupo 11 de Odivelas 

3-31-2019 18:25:39 Uma Sede para os Escoteiros do Grupo11 de Odivelas 

3-31-2019 18:28:14 Uma Sede para os Escoteiros do Grupo11 de Odivelas 

3-31-2019 18:32:23 Sede para o Grupo 11 da Associação de Escoteiros de Portugal 

3-31-2019 18:44:17 Uma sede para os escoteiros de Odivelas Grupo 11 

3-31-2019 19:15:42 
Várias sugestões dada a enorme potencialidade do espaço 
(https://drive.google.com/open?id=1r0tPWa-A9JZkUXoG1RzlCLLxxYj7-csd) 

3-31-2019 19:26:54 
Residência Universitária, Centro Empresarial e de Empreendedorismo 
(https://drive.google.com/open?id=1mzvgv5LujDq9GKLx_TR5zCwEiRhYAEDq) 

3-31-2019 19:28:37 Uma Sede para o Grupo 11 da Associação de Escoteiros de Portugal 

3-31-2019 19:47:11 Uma sede para os Escoteiros do Grupo 11 de Odivelas 

3-31-2019 19:49:54 Uma sede para os escoteiros do Grupo 11 de Odivelas 

3-31-2019 19:50:47 Uma sede para os escoteiros do Grupo 11 de Odivelas 

3-31-2019 20:04:20 Escola - Externato Rainha Santa / O Balão 

3-31-2019 20:06:46 Uma sede nova para os Escoteiros de Odivelas- Grupo  11 

3-31-2019 20:08:28 Museu Municipal, Parque Urbano 

3-31-2019 20:14:50 
Uma unidade hoteleira, onde alunos dos cursos profissionais de turismo poderão realizar os 
seus estágios profissionais. Seria uma forma de trazer outro público para além dos moradores, 
e seria uma forma de rentabilizar o espaço. 

3-31-2019 20:31:01 
Ver documento em anexo nos capítulos 3 a 6. 
(https://drive.google.com/open?id=1GriOpfE2huecdpSxKQsiRwNRvgOFWCfB) 

3-31-2019 20:58:02 
NERVO - centro de artes 
(https://drive.google.com/open?id=1uRLhPXi0rcNj35HnVJMSIw3YWHsHetN7) 
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3-31-2019 21:06:05 

Não sendo arquitecto, engenheiro ou construtor de profissão, mas sim historiador medieval, 
presentemente aguardando o dia da defesa da minha defesa de dissertação de mestrado, 
venho por este meio sugerir uma acção revivalismo do espaço do mosteiro, dos serviços que 
nos tempos da sua construção constavam das suas "obrigações" e das actividades que se 
realizavam no seu interior. Tudo, claro está, adaptado ao século em que hoje vivemos. Veja-se 
a questão da forte presença religiosa no mosteiro. Uma vez que o Estado português é hoje 
laico não penso que alojar uma ordem religiosa no interior do mosteiro seja imperativo, mas, 
por exemplo, conferir uma das suas alas para o estudo e formação de padres, com forte 
incidência na disciplina da teologia, entre outras. Veja-se a questão da assistência social. 
Odivelas, como todos os concelhos, infelizmente, vive um grande problema de pessoas sem 
tecto. Dedicar um espaço no interior do recinto para que mendigos se possam abrigar, saciar a 
fome e a sede, devidamente assistidos por pessoas capazes de lhes oferecer, quem sabe, 
cuidados médicos, era bem visto. Continuando na senda de actividades medievais, o mosteiro 
era um espaço para o estudo, para a tradução, para a preservação do conhecimento. Criar uma 
pequena biblioteca com salas de estudo, quem sabe um dia, fundar uma editora que privilegie 
obras de autores odivelenses, recuperar o reduto do saber que eram os mosteiros na idade 
média antes de surgirem as universidades. Talvez, por último, a vertente agrícola. Promover 
hortas e quintinhas comunitárias que, por um lado, serviriam para facultar alimentos para os 
serviços de assistência, ou para escoar produtos em eventos de cariz festivo, mercados 
medievais, feiras, como já acontece, mas onde seriam protagonistas produtos do mosteiro, criar 
uma marca quem sabe. Todas estas esferas podiam depois ser aproveitadas para propósitos 
educacionais para as escolas do concelho. Jamais os estudantes conseguirão presenciar o 
mosteiro medieval a funcionar, mas tentar reproduzir uma aproximação ao que era um dia no 
mosteiro, mas em pleno século XXI, podia constituir uma mais-valia.   

3-31-2019 21:16:49 Externato Rainha Santa 

3-31-2019 21:53:06 Uma sede dos escoteiros grupo 11 

3-31-2019 22:01:51 
Para estabelecimentos de ensino e União da instituição da creche O Balão e o Externato 
Rainha Santa 

3-31-2019 22:03:09 

A minha sigestão passa pela unificação da Creche "O Balão"  e o Externato Rainha Santa. Este 
grupo, tem demonstrado ao longo dos anos a credibilidade ao longo de gerações. Antigos 
alunos hoje são pais de meninos e meninas que fazem questão e confiança em deixar ao 
cuidado e ajuda na formação e educação. São como uma família! 

3-31-2019 22:18:32 Sede do Grupo11 dos Escoteiros no Mosteiro de Odivelas 

3-31-2019 22:24:30 Uma Sede para os Escoteiros do Grupo11 de Odivelas 

3-31-2019 22:30:45 Sede para o grupo 11 de odivelas 

3-31-2019 22:32:53 
Núcleo museológico referente ao Instituto de Odivelas no Mosteiro 
(https://drive.google.com/open?id=1Za2lWsI8LCmNYiq-h0F1cw6EmLEkSp04) 

3-31-2019 22:40:04 
Equipamento social num dos blocos das camaratas do IO 
(https://drive.google.com/open?id=1XZLDp_rGZKSwLCaNFUbe6YRE_JBafUip) 

3-31-2019 22:42:54 Instalação do Externato Rainha Santa 

3-31-2019 22:44:10 Externato Rainha Santa e Balão 

3-31-2019 22:45:13 Ceder ao Externato Rainha Santa e Balão 

3-31-2019 22:53:04 Unificação da Creche O BALÃO  com  EXTERNATO RAINHA SANTA 

3-31-2019 22:53:13 Unificação da Creche O BALÃO  com  EXTERNATO RAINHA SANTA 

3-31-2019 22:54:23 Unificação da Creche O BALÃO  com  EXTERNATO RAINHA SANTA 

3-31-2019 22:55:08 Unificação da Creche O BALÃO  com  EXTERNATO RAINHA SANTA 

3-31-2019 22:56:45 Unificação da Creche O BALÃO  com  EXTERNATO RAINHA SANTA 

3-31-2019 23:07:07 

União de duas instituições educativas, "O Balão e o "Externato Primário Rainha Santa",  devido 
a  localizarem-se em zona antiga/histórica de Odivelas  e as suas infraestruturas não poderem 
ser alteradas de acordo com as necessidades futuras das nossas crianças, nunca esquecendo 
do profissionalismo dos seus funcionários e o amor que dedicam a todas elas, todo os dias. 

3-31-2019 23:09:11 Uma nova sede para os escoteiros do grupo 11 de Odivelas 

3-31-2019 23:31:20 

Externato Rainha Santa e o Balão Creche duas estruturas ao serviço do ensino há várias 
décadas fazendo jus à utilidade pública dos munícipes de Odivelas, a sua aceitação para 
integrar o espaço do convento seria visto pelos mesmos como um mérito de um passado ao 
serviço de Odivelas , tendo em conta todo o trabalho desenvolvido ao longo destes anos, não 
esquecendo também o seu nome de Rainha Santa que se enquadra no próprio convento. 

3-31-2019 23:32:55 Uma Sede para os Escoteiros do Grupo11 de Odivelas 

3-31-2019 23:40:22 Parque Urbano (https://drive.google.com/open?id=1FcVkQG-d-Q8PmhIUa-xViCyQ8um6iNEX) 

3-31-2019 23:40:42 Parque Urbano 
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3-31-2019 23:44:48 
União de instituições escolares, "O Balão" e "Externato Primário Rainha Santa", pertencentes à 
mesma empresa e que prezam pelo cuidado, bem estar e educação das nossas crianças. 

3-31-2019 23:51:37 

Museu Municipal, Residência Universitária, Parque Urbano, Universidade Sénior; Creche e 
Jardim de Infância; Parque Urbano com área suficiente para a prática de caminhada e corrida 
(sem ter de se estar sempre às voltas pelo mesmo espaço), desportos radicais (skate, parede 
de escalada), parque infantil, zona relvada com sombras para piqueniques, instalações 
sanitárias, aproveitamento dos campos de jogos e de ténis para a prática desportiva; criar 
condições para que a piscina possa ser utilizada no inverno (coberta) e no verão (descoberta) 
pelos munícipes, com zona relvada para apanhar sol; aproveitamento dos terrenos agrícolas 
para hortas comunitárias; espaços interiores do Mosteiro e cláustros para a realização de 
eventos culturais (concertos, teatros, entre outros); exposições rotativas; para além do Museu 
Municipal, um Museu sobre a história do Mosteriro, nomeadamente dos anos em que foi 
"Instituto de Odivelas" (em coordenação com a Associação das Antigas Alunas do Instituto de 
Odivelas); Quinta Pedagógica (a quinta até tem já uma infraestrutura utilizada em tempos como 
curral). 

3-31-2019 23:57:19 Externato Rainha Santa e Balão 

 

CAPÍTULO V 

Propostas Apresentadas 

1. Propostas Apresentadas 

Foram apresentadas na Consulta Pública 61 Propostas a seguir identificadas: 

Número da 
Proposta 

Resumo da proposta 

1 Nova sede - 1ª Companhia de Odivelas - Associação Guias de Portugal. 

2 Instalação do ISCE. 

3 
Pousada ou espaço recreativo com espaço de restauração. Centro de dia. Aproveitamento da piscina 
com espreguiçadeiras e do espaço verde como jardim recreativo ou hortas biológicas comunitárias. 

4 
Centralização dos serviços municipais e instalação de algumas entidades com vínculo histórico ao 
espaço: Associação das Antigas Alunas do Instituto de Odivelas e a Confraria da Marmelada de 
Odivelas. 

5 
Instalação de unidade escolar com a junção das instituições de ensino privadas denominadas: 
Externato Rainha Santa Isabel e O Balão. 

6 Instalação do ISCE. 

7 Instalação do ISCE. 

8 Instalação do ISCE. 

9 Instalação do ISCE. 

10 Instalação do ISCE. 

11 Instalação do ISCE. 

12 Instalação do ISCE. 

13 Instalação do ISCE. 

14 Instalação do ISCE. 

15 Argentina. 

16 Instalação do ISCE. 

17 Instalação do ISCE. 

18 Instalação do ISCE. 

19 Instalação do ISCE. 

20 Instalação do ISCE. 

21 Instalação do ISCE. 

22 Instalação do ISCE. 

23 Instalação do ISCE. 
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24 Instalação do ISCE. 

25 Instalação do ISCE. 

26 Nova sede - Grupo 11 - Associação de Escoteiros de Portugal. 

27 Lar de idosos e infantário para crianças com apoio médico. Aproveitamento da piscina para aulas.  

28 Espaço para realização de festas de aniversário e outros eventos. 

29 Implementação de projeto idealizado pela entidade denominado "CEDEMA +++Vida". 

30 Nova sede - Associação de Escoteiros de Portugal. 

31 Instalação do ISCE. 

32 Instalação do ISCE. 

33 Projeto de instalação de uma Escola de Artes para jovens sobredotados e com inadaptações. 

34 Criação de Centro de Interpretação Histórica dedicada a S.Dinis e S.Bernardo e Dom Dinis. 

35 
Criação de uma Pousada de Charme. Produção de eventos de caráter pedagógico e histórico. 
Instalação de um Núcleo Museu e estudo medievais/quinhentistas. Criação de uma Sala de Armas. 

36 Instalação de unidade escolar indicada na Proposta 5.  

37 Instalação de unidade escolar indicada na Proposta 5.  

38 Criação de uma Residência Universitária aproveitando o espaço existente. 

39 Instalação do ISCE. 

40 Instalação da Associação Coral de Odivelas. 

41 
Realização de visitas guiadas ao Mosteiro a escolas e séniores, com sessões de teatro. Realização de 
Concertos. Aluguer do espaço para a realização de Casamentos e Batizados na Igreja do Mosteiro 
D.Dinis. 

42 
Realização de visitas guiadas ao Mosteiro a escolas e séniores com teatro. Realização de Concertos. 
Aluguer do espaço para a realização de Casamentos e Batizados na Igreja do Mosteiro D.Dinis. 

43 
Realização de visitas guiadas ao Mosteiro a escolas e séniores com teatro. Realização de Concertos. 
Aluguer do espaço para a realização de Casamentos e Batizados na Igreja do Mosteiro D.Dinis. 

44 
Realização de visitas guiadas ao Mosteiro a escolas e séniores com teatro. Realização de Concertos. 
Aluguer do espaço para a realização de Casamentos e Batizados na Igreja do Mosteiro D.Dinis. 

45 Instalação da Escola Profissional CEFAD. 

46 
Novas instalações do Conservatório D.Dinis com possível instalação futura de outras valências no 
ensino especializado artístico. 

47 Disponibilização de um espaço para a Associação Rádio Cruzeiro. 

48 
Instalação do Centro de Formação Alimentar para o Setor Alimentar. Proposta de utilização do espaço 
da Casa do Capelão do Mosteiro de S.Dinis. 

49 
Lar para idosos. Creche e ATL para Crianças. Centro de Apoio a Vítimas. Residência para estudantes. 
Centro Artístico, Lúdico e Recreativo. 

50 Sede/Museu da AVAMO - Associação de Veículos Antigos Motorizados de Odivelas. 

51 Instalação de um Projeto denominado "Atelier Quinta das Flores". 

52 Nova sede - Grupo 11 - Associação de Escoteiros de Portugal. 

53 Instalação de um ATL denominado "Mãos na Massa - O Laboratório das Profissões". 

54 Instalação do ISCE. 

55 Proposta de Criação de uma Residência de Estudantes do Ensino Superior do ISCTE. 

56 Instalação do ISCE. 

57 Instalação de um Centro Interpretativo do reinado de D.Dinis/Museu Municipal de Odivelas. 

58 Instalação de um Projeto denominado "Ganhar Asas" - Uma Escola para a Vida. 

59 Aditamento à Proposta 5 relativamente ao espaço necessário para a implementação do projeto. 

60 
Realização de trabalho académico relacionado com os painéis de azulejares, denominado "A 
migração de painéis azulejares durante o século XIX e XX - O Mosteiro de Odivelas". 

61 
Proposta de exploração de espaço de serviço de bar com doçaria conventual, gelataria artesanal e 
wine house, com comercialização de produtos regionais. 



 
 

Grupo de Trabalho de avaliação das sugestões e propostas apresentadas no âmbito da 
Consulta Pública para a futura utilização do Mosteiro de São Dinis e São Bernardo              

P á g i n a  | 24 

2. Propostas Elegíveis  

Após prévia análise das propostas apresentadas foi efetuada uma triagem, eliminando-se as 

propostas repetidas e as que, apesar de inseridas na caixa das propostas, não reúnem os 

elementos necessários para avaliação.  

Assim as propostas elegíveis para avaliação são as seguintes: 

 

Número da 
Proposta 

Resumo da proposta 

1 Nova sede - 1ª Companhia de Odivelas - Associação Guias de Portugal. 

5 
Instalação de unidade escolar com a junção das instituições de ensino privadas 
denominadas: Externato Rainha Santa Isabel e O Balão. 

26 Nova sede - Grupo 11 - Associação de Escoteiros de Portugal. 

28 Espaço para realização de festas de aniversário e outros eventos. 

29 Implementação de projeto idealizado pela entidade denominado "CEDEMA +++Vida". 

30 Nova sede - Associação de Escoteiros de Portugal. 

31 Instalação do ISCE. 

33 
Projeto de instalação de uma Escola de Artes para jovens sobredotados e com 
inadaptações. 

34 Criação de Centro de Interpretação Histórica dedicada a S.Dinis e S.Bernardo e Dom Dinis. 

35 
Criação de uma Pousada de Charme. Produção de eventos de caráter pedagógico e 
histórico. Instalação de um Núcleo Museu e estudo medievais/quinhentistas. Criação de uma 
Sala de Armas. 

40 Instalação da Associação Coral de Odivelas. 

41 
Realização de visitas guiadas ao Mosteiro a escolas e séniores, com sessões de teatro. 
Realização de Concertos. Aluguer do espaço para a realização de Casamentos e Batizados 
na Igreja do Mosteiro D.Dinis. 

45 Instalação da Escola Profissional CEFAD. 

46 
Novas instalações do Conservatório D.Dinis com possível instalação futura de outras 
valências no ensino especializado artístico. 

47 Disponibilização de um espaço para a Associação Rádio Cruzeiro. 

48 
Instalação do Centro de Formação Alimentar para o Setor Alimentar. Proposta de utilização 
do espaço da Casa do Capelão do Mosteiro de S.Dinis. 

50 Sede/Museu da AVAMO - Associação de Veículos Antigos Motorizados de Odivelas. 

51 Instalação de um Projeto denominado "Atelier Quinta das Flores". 

52 Nova sede - Grupo 11 - Associação de Escoteiros de Portugal. 

53 Instalação de um ATL denominado "Mãos na Massa - O Laboratório das Profissões". 

55 Proposta de Criação de uma Residência de Estudantes do Ensino Superior do ISCTE. 

58 Instalação de um Projeto denominado "Ganhar Asas" - Uma Escola para a Vida. 

60 
Realização de trabalho académico relacionado com os painéis de azulejares, denominado "A 
migração de painéis azulejares durante o século XIX e XX - O Mosteiro de Odivelas". 

61 
Proposta de exploração de espaço de serviço de bar com doçaria conventual, gelataria 
artesanal e wine house, com comercialização de produtos regionais. 
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3. Análise Individual de cada Proposta Elegível 

 

Proposta 1  

Nova sede - 1ª Companhia de Odivelas - Associação Guias de Portugal 

 

Relativamente a esta Associação, e atendendo ao teor da proposta e aos critérios de avaliação 

estabelecidos, afigura-se que a mesma reúne as condições para a atribuição de um espaço 

fora da área principal do Mosteiro, num dos edifícios que fica nos limites da propriedade. 

Considerando a finalidade do projeto e a fundamentação apresentada, afigura-se que a 

Associação poderá desenvolver as suas atividades no espaço acima referido, potenciando a 

sua zona envolvente. 

A proposta agora apresentada leva em linha de conta que a Associação poderá ser, 

simultaneamente, beneficiária do espaço a atribuir e cuidadora desse mesmo espaço. Nesse 

sentido propõe-se o deferimento da pretensão nos termos supra referidos. 

 

Proposta 5  

Instalação de unidade escolar com a junção das instituições de ensino privadas denominadas: 

Externato Rainha Santa e O Balão 

 

Quanto à instalação do Externato Rainha Santa e Creche O Balão, constata-se que estamos 

perante uma entidade particular, desconhecendo-se o interesse público das instituições. 

A finalidade do projeto e a fundamentação da proposta não nos permitem concluir que se 

encontrem preenchidos os fins de interesse público municipal, pelo que se propõe a não 

atribuição do espaço requerido.  

 

Proposta 26  

Nova sede - Grupo 11 - Associação de Escoteiros de Portugal 

 

Esta proposta está refletida na proposta apresentada pelo Grupo 11- Associação de Escoteiros 

de Portugal, identificada como Proposta 52. 
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Proposta 28  

Espaço para realização de festas de aniversário e outros eventos 

 

A empresa Bairros & Colinas, Lda. está sediada em Odivelas. 

É uma empresa vocacionada para a realização de festas de aniversário e outros eventos, de 

âmbito privado.  

É um projeto que consideramos não acrescentar valor para o Mosteiro, com ausência de 

fundamentação nas áreas de património, cultura e educação.  

Relativamente à sustentabilidade e exequibilidade do projeto não são fornecidos quaisquer 

elementos, apresentando-se unicamente como um projeto a longo prazo. 

A proposta de celebração de um protocolo que permita aos funcionários municipais e das 

juntas de freguesia do Concelho terem benefícios na contratação dos serviços não é 

suficientemente explícito para uma avaliação. 

A área que indicam querer ocupar é o último edifício existente, próximo da ribeira de Odivelas e 

confinante com a Rua da Fonte.  

Não se afigura que a proposta reúna condições face aos critérios estabelecidos, 

nomeadamente os fins de interesse público municipal pelo que se propõe a não atribuição de 

espaço para o projeto apresentado. 

 

Proposta 29  

Implementação de projeto idealizado pela entidade denominado "CEDEMA +++Vida" 

 

A CEDEMA foi fundada em 1982. Está sediada na Ameixoeira, Lisboa. Em 2014, a CEDEMA 

passou a ter uma relação com Odivelas mediante a instalação de “O Telhadinho”, em Famões. 

Na proposta enviada sobre a disponibilidade financeira, refere-se que o espaço cedido será 

financiado através de parceiros e programas (que não indica) existentes. 

O projeto ‘CEDEMA +++ Vida’ é um projeto inovador que apresenta a proposta de instalação 

de um restaurante com a designação ‘Ups & Downs’ que trará um novo conceito na confeção e 

serviço de refeições a serem executadas pelos utentes da CEDEMA. 

Quanto à exequibilidade e sustentabilidade do Projeto ‘Ups & Downs’, fundamenta-se na 

constituição de quatro equipas, com pessoas de múltiplas áreas. Estas equipas terão como 

responsável um gestor, apoiado por uma terapeuta ocupacional e um psicólogo. 
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O projeto apresentado afigura-se de difícil exequibilidade, uma vez que se julga que o futuro 

parque da cidade, a implementar na nova organização do espaço exterior do Mosteiro, contará 

com vários equipamentos de restauração. 

Considera a CEDEMA que este projeto só passará a ter autossustentabilidade depois de 

cumpridos quatro anos de existência, tendo solicitado que o espaço a ceder seja junto aos 

claustros do Mosteiro, situação que não se afigura possível por ser um espaço que se pretende 

visitável. 

A CEDEMA propõe ainda que o projeto contemple uma lavagem auto, o que se considera ser 

de todo desapropriado para ter lugar no Mosteiro. 

Embora se reconheça a finalidade do projeto e a fundamentação da proposta não será viável a 

cedência na zona do Mosteiro pretendida. Por outro lado, os fins de interesse público, no 

âmbito das atribuições municipais, não se consideram relevantes, pelo que se propõe a não 

atribuição do espaço. 

 

Proposta 30  

Nova sede - Associação de Escoteiros de Portugal 

 

Esta proposta está refletida na proposta apresentada pelo Grupo 11- Associação de Escoteiros 

de Portugal, identificada como Proposta 52. 

 

Proposta 31  

Instalação do ISCE 

 

O Instituto Superior de Ciências Educativas, doravante ISCE, é uma instituição de ensino 

superior politécnico, fundada em 1988, sediada no Concelho de Odivelas. 

Assegura dispor de capitais próprios que permitem contribuir para a recuperação de parte do 

imóvel, tendo em vista a salvaguarda e a adaptação adequada à instalação do ISCE e da 

Universidade Sénior. 

Assegura ainda estar em condições de prestar as contrapartidas financeiras que vierem a ser 

acordadas com a Câmara Municipal de Odivelas. 

Relativamente à Qualidade do Projeto, o ISCE é uma Instituição que, no âmbito das ciências 

de educação, está vocacionada para o ensino, para a investigação aplicada e para o 

desenvolvimento experimental. É uma Instituição que forma professores e outros profissionais 
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nas áreas das ciências de educação, do desporto, das artes, do turismo e das ciências 

empresariais. 

É a única Instituição do Concelho de Odivelas que tem as valências do 1.º ciclo do ensino 

superior (licenciaturas), do 2.º ciclo (mestrado) e do 3.º ciclo (doutoramentos). 

Quanto ao prazo de duração do projeto, e pela leitura do documento enviado, parece-nos que o 

mesmo poderá corresponder ao período de cedência à Câmara Municipal de Odivelas, i.e. 50 

anos. 

Relativamente ao interesse público municipal e às sinergias apresentadas com o Município, 

estamos perante uma Instituição que desenvolve atividades culturais, artísticas e desportivas 

que podem contribuir para o desenvolvimento local e continuar a potenciar sinergias com a 

Câmara Municipal de Odivelas, tendo em conta o seguinte: 

 Criação em 2006 da Associação Sénior de Odivelas / Universidade Sénior de 

vocação pluralista que desenvolve atividades de envolvimento intelectual e 

físico para a população sénior de Odivelas. 

 Membro do Conselho Municipal de Educação. 

 Membro do Conselho Municipal do Desporto. 

 Membro do Conselho Local de Ação Social. 

 Participação nos Conselhos gerais de dois agrupamentos escolares do 

Concelho. 

 Em colaboração com a Junta de Freguesia de Odivelas, o ISCE é responsável 

pela atividade pedagógica do Centro Infantil da Arroja. 

 Apoio dos seus estudantes (estágios não remunerados) a entidades de 

voluntariado no Concelho de Odivelas. 

 Intervenção de toda a sua comunidade educativa em ações de prevenção 

primária e secundária através de parceria com a Câmara Municipal de 

Odivelas em planos e programas estratégicos para o Município.  

 Promotora de intercâmbio científico, técnico e cultural, com instituições 

nacionais e estrangeiras. 

 Parceira da Câmara Municipal de Odivelas na Bienal de Turismo e na Bienal 

da Lusofonia. 

 Forte intervenção de ação social: 

o Apoio a alunos com necessidades financeiras. 

o Promoção do bem-estar para o sucesso pessoal e académico. 

o Prestação de apoio social através de parcerias com a Câmara 

Municipal de Odivelas e outras instituições, visando a atribuição de 

bolsas de estudo a alunos carenciados. 

o Atribuição da bolsa de mérito académico Dr. Augusto Pais Martins. 
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O ISCE solicita uma área de 2000 m2 para a instalação de todas as suas valências e 

atividades. 

O ISCE está disponível para ajustar esta área pretendida em função das sinergias relativas à 

partilha de espaços, nomeadamente com a Câmara Municipal de Odivelas e com outras 

entidades que eventualmente venham a estar presentes. 

Propõe-se desenvolver ações académicas na zona histórica, que sejam um contributo à 

promoção da criatividade e da convivialidade.  

Propõe-se ainda, e através do Departamento de Turismo do ISCE, promover e valorizar o 

Centro Histórico de Odivelas, de acordo com a estratégia de promoção turística do Município. 

A Instituição propõe-se contribuir para a revitalização do Centro Histórico de Odivelas, 

mediante um conjunto de obras de reabilitação do espaço público a ser ocupado pelo ISCE. 

Atendendo a que estamos perante uma instituição particular, mas com reconhecimento de 

interesse público, e tendo em atenção que a finalidade do projeto e a fundamentação da 

proposta se inserem nos fins de interesse público municipal, até pelas sinergias que pretende 

desenvolver com o município, propõe-se o deferimento do pedido. 

 

Proposta 33  

Projeto de instalação de uma Escola de Artes para jovens sobredotados e com inadaptações 

 

Sem pôr em causa o mérito deste projeto, afigura-se que o mesmo não se integra nos critérios 

de avaliação fixados.  

Apesar de constar na proposta apresentada a finalidade do projeto, nada se acrescenta quanto 

à exequibilidade do projeto nem são indicados recursos, considerando-se ser mais uma 

sugestão do que uma proposta 

Assim, propõe-se o indeferimento do pedido. 

 

Proposta 34  

Criação de Centro de Interpretação Histórica dedicada a S.Dinis e S.Bernardo e Dom Dinis 

 

Esta proposta é considerada no âmbito da criação de um Museu Municipal, pelo que será 

desenvolvida pelo próprio Município. 
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Proposta 35  

Criação de uma Pousada de Charme. Produção de eventos de caráter pedagógico e histórico. 

Instalação de um Núcleo Museu e estudo medievais/quinhentistas. Criação de uma Sala de 

Armas 

 

Relativamente ao Museu, a proposta apresentada será desenvolvida pelo próprio Município 

que, simultaneamente, desenvolverá um trabalho histórico e pedagógico na atividade própria 

do Centro Interpretativo D. Dinis. Quanto à criação de uma pousada de charme, não se afigura 

que integre os objetivos gerais definidos aquando da cedência da gestão do Mosteiro ao 

Município de Odivelas.   

A proposta apresentada afigura-se-nos ser mais uma sugestão do que propriamente uma 

proposta no sentido rigoroso do termo. 

 

Proposta 40  

Instalação da Associação Coral de Odivelas 

 

A proposta apresentada pela Associação Coral de Odivelas, refere contar com mais de 200 

associados e 90 coralistas. A mesma é explícita quanto à finalidade do projeto e à definição 

das áreas pretendidas.  

Considera-se ainda que pretendem estabelecer algumas sinergias com o município na área da 

cultura e na abertura à população de aulas de técnica vocal e de workshops de coro. 

Tendo em conta o trabalho desenvolvido pela Associação e o interesse público municipal em 

estimular a cultura e as atividades corais propõe-se a possível cedência de uma sala que 

servirá de sede à referida Associação, sendo que as atividades a desenvolver podem e devem 

ser integradas em espaços polivalentes existentes no próprio Mosteiro. 

 

Proposta 41 

Realização de visitas guiadas ao Mosteiro a escolas e séniores, com sessões de teatro. 

Realização de Concertos. Aluguer do espaço para a realização de Casamentos e Batizados na 

Igreja do Mosteiro D.Dinis 

 

A proposta apresentada pretende promover visitas ao piso 0, concertos com o órgão instalado 

no Mosteiro, bem como casamentos e batizados na igreja do Mosteiro. 
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A proponente pretende trabalhar em conjunto com o município na área da consultoria e 

assessoria de projetos.  

Constata-se, assim, que a proposta não se insere nos critérios de avaliação definidos sendo 

que a mesma se deve enquadrar no âmbito das sugestões. 

 

Proposta 45  

Instalação da Escola Profissional CEFAD 

 

A proposta em causa prevê a instalação de uma Escola Profissional. Apesar de referir a 

finalidade do projeto e fundamentação da proposta, não indica qual a área pretendida nem se 

refere a eventuais sinergias com o município, nem quais os fins de interesse público municipal 

a alcançar no âmbito da proposta. 

Propõe-se o indeferimento do pedido.  

 

Proposta 46  

Novas instalações do Conservatório D.Dinis com possível instalação futura de outras valências 

no ensino especializado artístico 

 

O Conservatório de Música D. Dinis, doravante CMDD, é uma Instituição de ensino de música, 

fundada em 1991, sediada no Concelho de Odivelas. 

O CMDD assegura dispor de capitais próprios que lhe permitem realizar investimentos na 

remodelação de instalações para as funcionalidades do Conservatório. 

O CMDD assume-se, no Concelho de Odivelas, como a única Escola de Música com alvará 

emitido pelo Ministério da Educação que lhe confere autonomia pedagógica, pelo que os 

cursos de música lecionados pelo CMDD são reconhecidos oficialmente. 

O CMDD apresenta uma oferta educativa nas valências de Música e Dança, envolvendo em 

média 650 alunos, a qual se distribui pelos seguintes cursos: Pré-iniciação, Iniciação 1.º ciclo, 

Básico 2.º e 3.º ciclo, Secundário, Cursos livres, mantendo ainda uma parceria com o 1.º ciclo 

do Jardim Escola João de Deus. Também possui o curso de Ballet. 

Na proposta enviada acrescentam como missão para o futuro desenvolver uma valência 

pedagógica na área das artes performativas, com a criação de uma escola de artes que vai 

envolver teatro, música e dança. 
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Face à diversidade e qualidade do projeto, estamos perante uma futura oferta educativa de 

qualidade e de excelência, prestigiada no Concelho de Odivelas e em todo o País. 

Afigura-se ser um projeto sustentável, uma vez que o CMDD faz parte da rede de ensino 

especializado artístico, gozando das prorrogativas de entidade pública, sendo ainda a sua 

atividade tutelada e apoiada financeiramente pelo Ministério da Educação, através de um 

Contrato de Patrocínio. 

É um projeto de longo prazo. Relativamente ao interesse público municipal e às sinergias 

apresentadas com o Município de Odivelas, está-se perante um projeto muito importante, que 

passará pela criação de uma Orquestra aberta a todos os jovens, independentemente da 

entidade de origem, sendo que assim se tornará representativa do Concelho. Também tem em 

projeto a criação de um coro infantil. 

Pretende realizar protocolos de parceria com outras entidades do Concelho, por forma a 

atribuir bolsas de estudo na área da música e da dança. Acrescente-se que o CMDD já tem um 

protocolo de parceria com o Município de Odivelas no âmbito da participação em atividades 

culturais e musicais, organizadas pela Câmara Municipal de Odivelas. 

Junto das escolas do ensino básico no Concelho, realizam concertos didáticos com o objetivo 

de divulgar a música e a função dos diversos instrumentos musicais. Simultaneamente 

realizam ‘masterclasses’ abertas a toda a comunidade. 

As áreas a ocupar corresponderão a um total de 30 (trinta) espaços físicos, destacando-se um 

pequeno auditório, estúdio e balneários para ballet. 

No quadro da otimização dos espaços, o CMDD está disponível para promover e realizar 

concertos musicais e de dança nos espaços do Mosteiro. 

A entidade indica o número de salas necessárias para o exercício da sua atividade bem como, 

o número de alunos que frequenta atualmente o Conservatório e os recursos humanos que 

colaboram com a entidade. 

Assim, e considerando preenchidos os fins de interesse público municipal, afiguram-se que os 

critérios da finalidade do projeto e da fundamentação da proposta estão igualmente cumpridos.  

Propõe-se atribuição de um espaço à referida entidade. 

 

Proposta 47  

Disponibilização de um espaço para a Associação Rádio Cruzeiro 

 

O projeto apresentado pela Associação Rádio Cruzeiro é, segundo a mesma, um projeto de 

informação regional e tem como missão servir a comunidade geográfica onde se insere 
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oferecendo informação, opinião e conteúdos musicais em vários formatos, e explorando várias 

potencialidades do meio digital.   

Para o exercício das suas atividades, propõe que lhe seja atribuída uma área total a rondar os 

100 m2, onde pretendem colocar dois estúdios de rádio, uma sala de redação/reunião e uma 

sala de receção/acolhimento. 

A finalidade do projeto e fundamentação da proposta encontram-se suficientemente explícitas. 

Área pretendida também se encontra indicada. 

Quanto aos fins de interesse público municipal não se afigura que os mesmos estejam 

preenchidos pois, estamos perante uma entidade particular, sem reconhecimento de interesse 

público, situação que, apesar do mérito do projeto, nos levanta algumas objeções, pelo que se 

propõe a não atribuição do espaço pretendido. 

 

Proposta 48 

Instalação do Centro de Formação Profissional para o Setor Alimentar. Proposta de utilização 

do espaço da Casa do Capelão do Mosteiro de S.Dinis 

 

O CFPSA criado em 1984, através de um protocolo entre o Centro de Emprego e Formação 

Profissional IP, cinco associações empresariais do setor e uma associação sindical, é um 

organismo dotado de personalidade jurídica de direito público, sem fins lucrativos, com 

autonomia administrativa e financeira, património próprio e gestão tripartida e representantes 

do IEFP, IP, associações empresariais e uma associação sindical. 

O CFPSA tem a sua sede na Pontinha, Concelho de Odivelas.  

No quadro das valências e competências do CFPSA, o projeto que nos apresenta refere-se à 

criação de um espaço que possa alargar a sua oferta formativa às áreas de ‘receção hoteleira’ 

e ‘serviço de andares’.  

Na fundamentação da proposta é referido o facto de terem autonomia financeira e património 

próprio. 

É uma instituição de interesse público, sem fins lucrativos, que pretende instalar uma unidade 

de formação que trará novas possibilidades aos jovens e adultos do Concelho, e não só, 

aumentando-lhes as perspetivas de empregabilidade, o que se considera de relevante 

interesse para o município. 

Por outro lado, consideram-se suficientemente explícitas quer a finalidade do projeto, quer a 

fundamentação da proposta. 
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Relativamente à área pretendida, a mesma está orientada para um espaço específico, a “Casa 

do Capelão” não tendo havido qualquer outra proposta para ocupação deste espaço.  

Assim, e tendo em conta os critérios estabelecidos, propõe-se a cedência do referido espaço 

ao Centro de Formação Profissional para o Setor Alimentar. 

 

Proposta 50  

Sede/Museu da AVAMO - Associação de Veículos Antigos Motorizados de Odivelas 

 

A Associação em causa apresenta uma proposta meritória, mas considera-se que a mesma 

poderá ter um enquadramento diferente, pelo que se afigura que será possível haver uma 

sinergia entre esta Associação e o Município mas que não passa pela atribuição, em regime de 

permanência, de um espaço para o efeito mas tão só de cedências temporárias de espaço 

para a exposição dos veículos antigos. Assim propõe-se que esta Associação possa colaborar 

com o Município na organização de exposições com caráter esporádico, fora da área principal 

do Mosteiro de São Dinis e São Bernardo, nomeadamente no espaço destinado ao parque da 

cidade. 

 

Proposta 51 

Instalação de um Projeto denominado "Atelier Quinta das Flores" 

 

O projeto Atelier Quinta das Flores propõe-se promover atividades de ocupação de tempos 

livres, ateliê de grupos para bebés e crianças, ateliê de grupos para famílias, socialização 

infantil e eventos familiares.  

Sem prejuízo do mérito do projeto, afigura-se que os critérios de avaliação estabelecidos não 

se encontram integramente satisfeitos pois não se manifestam os fins de interesse público 

municipal, nem se identificam as áreas pretendidas. 

Assim propõe-se o indeferimento do pedido.  
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Proposta 52  

Nova sede - Grupo 11 - Associação de Escoteiros de Portugal 

 

Relativamente a esta Associação, e atendendo ao teor da proposta e aos critérios de avaliação 

estabelecidos, afigura-se que a mesma reúne as condições para a atribuição de um espaço 

fora da área principal do Mosteiro, num dos edifícios que fica nos limites da propriedade. 

Considerando a finalidade do projeto e a fundamentação apresentada, afigura-se que a 

Associação poderá desenvolver as suas atividades num edifício incluído nos limites da 

propriedade potenciando a zona envolvente ao referido edifício. 

A proposta agora apresentada leva em linha de conta que a Associação poderá ser, 

simultaneamente, beneficiária do espaço a atribuir e cuidadora desse mesmo espaço. Nesse 

sentido propõe-se o deferimento da pretensão nos termos suprarreferidos.  

 

Proposta 53 

Instalação de um ATL denominado "Mãos na Massa - O Laboratório das Profissões" 

 

O projeto apresentado pretende a criação de um centro de atividades de tempos livres, 

direcionado a crianças que frequentam o 1.º ciclo até ao 9.º ano e que residam no Concelho de 

Odivelas.  

O Centro propõe-se permitir aos utilizadores desenvolver trabalhos manuais extracurriculares 

fora do horário escolar. 

Face aos critérios de avaliação estabelecidos e não se reconhecendo interesse público 

municipal no mesmo, sendo que a finalidade do projeto e a fundamentação da proposta não 

nos permite aferir da verdadeira valia do projeto, nem é indicada a área pretendida, propõe-se 

o indeferimento do mesmo. 

 

Proposta 55  

Proposta de Criação de uma Residência de Estudantes do Ensino Superior do ISCTE 

 

O ISCTE - IUL é um Instituto da Universidade de Lisboa, criado em 1972, com sede no 

Concelho de Lisboa. 
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A disponibilidade de recursos financeiros alocados ao projeto, considerando que o Município de 

Odivelas vai ter elevados encargos financeiros na salvaguarda, reabilitação e valorização do 

Mosteiro, o ISCTE - IUL dispõe-se partilhar estes encargos financeiros da autarquia (encargos 

de investimento e de arrendamento). Compromete-se assumir a responsabilidade pelos 

encargos com o projeto e obra de requalificação e adaptação do edifício à nova funcionalidade. 

O projeto do ISCTE – IUL considera que a sustentabilidade financeira da proposta ficará 

assegurada com a instalação da residência universitária de 150 quartos para estudantes. 

É um projeto de longo prazo. 

Relativamente ao interesse público municipal e às sinergias apresentadas com o Município de 

Odivelas, trata-se de um projeto com profunda vocação metropolitana que confere prioridade 

ao relacionamento com as autarquias da Área Metropolitana de Lisboa, das quais destaca 

Odivelas, considerando o elevado número de estudantes residentes no Concelho. 

A localização próxima da rede do Metro de Lisboa permite excelente mobilidade dos 

estudantes que venham a residir na residência dos estudantes de ensino superior a instalar no 

Mosteiro. A presença deste contingente de estudantes poderá ser um forte incremento ao 

desenvolvimento económico e social, valorizando o tipo de relacionamento que Odivelas tem 

com Lisboa. 

As áreas a ocupar corresponderão a 150 quartos, a que estarão associados espaços comuns – 

copas, lavandarias, salas de trabalho e de estudo. A área indicada pelo ISCTE é de 4.500 m2 a 

5000 m2. 

Finalmente, no quadro da otimização dos espaços, o ISCTE – IUL propõe desenvolver 

atividades de ensino e formação, como ‘Escola de Verão’ e/ou ‘Escola de Inverno’, destinadas 

a estudantes estrangeiros, promover cursos de formação de quadros para a autarquia e para o 

setor privado e, também, a realização de encontros e reuniões científicas do Mosteiro a 

reabilitar. 

Relativamente à qualidade do projeto, consideramos que o mesmo revela uma qualidade de 

excelência, considerando toda a história da Instituição e o prestígio adquirido no meio 

académico, em Portugal e no estrangeiro. Esta circunstância trará a Odivelas elevados ganhos 

no quadro social e económico. 

Assim, e atendendo aos critérios de avaliação definidos, e à inegável valia do projeto 

apresentado propõe-se a atribuição de um espaço ao ISCTE – IUL. 

 

 

 



 
 

Grupo de Trabalho de avaliação das sugestões e propostas apresentadas no âmbito da 
Consulta Pública para a futura utilização do Mosteiro de São Dinis e São Bernardo              

P á g i n a  | 37 

Proposta 58  

Instalação de um Projeto denominado "Ganhar Asas" - Uma Escola para a Vida 

 

O projeto apresenta uma proposta minimamente fundamentada, mas não nos permite aferir a 

existência de interesse público municipal, bem como das sinergias que o mesmo tem para com 

o município. 

Assim propõe-se o indeferimento do pedido. 

 

Proposta 60 

Realização de trabalho académico relacionado com os painéis de azulejares, denominado "A 

migração de painéis azulejares durante o século XIX e XX - O Mosteiro de Odivelas". 

 

A proposta apresentada insere-se no âmbito de um estudo académico com objetivo de estudar 

a coleção azulejar pelo que não se considera uma proposta de utilização de espaço. 

 

Proposta 61 

Proposta de exploração de espaço de serviço de bar com doçaria conventual, gelataria 

artesanal e wine house, com comercialização de produtos regionais. 

 

A proposta para eventual exploração de espaço de restauração não se integra nos critérios 

estabelecidos pelo que se propõe o indeferimento da mesma. 
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CAPÍTULO VI 

Proposta 

A proposta final apresentada para deliberação é o resultado da avaliação das propostas 

rececionadas na consulta pública, e que foram consideradas elegíveis por reunirem os 

elementos necessários para avaliação.  

 

Daqui resultam 4 grupos:  

 

A. Propostas rejeitadas 

Número da 
Proposta 

Propostas rejeitadas 

5 
Instalação de unidade escolar com a junção das instituições de ensino privadas 
denominadas: Externato Rainha Santa Isabel e O Balão. 

28 Espaço para realização de festas de aniversário e outros eventos. 

29 Implementação de projeto idealizado pela entidade denominado "CEDEMA +++Vida". 

33 
Projeto de instalação de uma Escola de Artes para jovens sobredotados e com 
inadaptações. 

34 Criação de Centro de Interpretação Histórica dedicada a S. Dinis e S. Bernardo e Dom Dinis. 

35 
Criação de uma Pousada de Charme. Produção de eventos de caráter pedagógico e 
histórico. Instalação de um Núcleo Museu e estudo medievais/quinhentistas. Criação de uma 
Sala de Armas. 

41 
Realização de visitas guiadas ao Mosteiro a escolas e séniores, com sessões de teatro. 
Realização de Concertos. Aluguer do espaço para a realização de Casamentos e Batizados 
na Igreja do Mosteiro D. Dinis. 

45 Instalação da Escola Profissional CEFAD. 

47 Disponibilização de um espaço para a Associação Rádio Cruzeiro. 

48 
Instalação do Centro de Formação Alimentar para o Setor Alimentar. Proposta de utilização 
do espaço da Casa do Capelão do Mosteiro de S. Dinis. 

51 Instalação de um Projeto denominado "Atelier Quinta das Flores". 

53 Instalação de um ATL denominado "Mãos na Massa - O Laboratório das Profissões". 

58 Instalação de um Projeto denominado "Ganhar Asas" - Uma Escola para a Vida. 

60 
Realização de trabalho académico relacionado com os painéis de azulejares, denominado "A 
migração de painéis azulejares durante o século XIX e XX - O Mosteiro de Odivelas". 

61 
Proposta de exploração de espaço de serviço de bar com doçaria conventual, gelataria 
artesanal e wine house, com comercialização de produtos regionais. 
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B. Proposta a considerar sem cedência permanente de espaço 

Número da 
Proposta 

Proposta sem cedência permanente de espaço 

50 Sede/Museu da AVAMO - Associação de Veículos Antigos Motorizados de Odivelas. 

 

 

 

 

C. Propostas para cedência de espaço na zona exterior ao Mosteiro 

Número da 
Proposta 

Propostas para cedência de espaço exterior ao Mosteiro 

1 Nova sede - 1ª Companhia de Odivelas - Associação Guias de Portugal. 

26 Nova sede - Grupo 11 - Associação de Escoteiros de Portugal. 

30 Nova sede - Associação de Escoteiros de Portugal. 

48 
Instalação do Centro de Formação Alimentar para o Setor Alimentar. Proposta de utilização 
do espaço da Casa do Capelão do Mosteiro de S. Dinis. 

52 Nova sede - Grupo 11 - Associação de Escoteiros de Portugal. 

Nota: três propostas dizem respeito à mesma entidade 

 

 

 

 

D. Propostas para cedência de espaço dentro do Mosteiro. 

Número da 
Proposta 

Propostas para cedência de espaço no Mosteiro 

31 Instalação do ISCE. 

40 Instalação da Associação Coral de Odivelas. 

46 
Novas instalações do Conservatório de Música D. Dinis com possível instalação futura de 
outras valências no ensino especializado artístico. 

55 Proposta de Criação de uma Residência de Estudantes do Ensino Superior do ISCTE. 
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CAPÍTULO VII 

Conclusão 

Na sequência do procedimento de triagem e avaliação das sugestões e propostas 

apresentadas no âmbito da Consulta Pública para a futura utilização do Mosteiro de São Dinis 

e São Bernardo, o Grupo de Trabalho, constituído através do Despacho n.º 19/PRES/2019, 

submete à Administração Municipal as propostas constantes no Capítulo VI para a competente 

apreciação e efeitos subsequentes. 

O Grupo de Trabalho 
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Miguel Silveiro 
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