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“Para nós, a Festa dos Tabuleiros
é sempre um baluarte”
A União das Freguesias de São João
Baptista e Santa Maria dos Olivais,
resultante da agregação efetivada
em 2013, é a que corresponde à
cidade de Tomar. Fomos conhecer os
projetos que o seu executivo tem vindo
a desenvolver, numa conversa com
Augusto Barros (presidente) e José
Maria Marques (tesoureiro), em que
naturalmente a Festa dos Tabuleiros não
ficou esquecida.
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Do nosso diálogo, resulta a conclusão de que até aqui foram
quatro anos muito intensos a nível das respostas a esta população. Augusto Barros começa por salientar o âmbito social, sobre
o qual a Junta se “tem debruçado intensamente”, com sucessivos
“aumentos de verbas todos os anos”. Exemplo desse esforço está
o recrutamento de uma profissional especializada neste setor.
A isto, José Maria Marques acrescenta algo que “até aí não era
feito nas duas freguesias, que é a exploração da área sociocultural”.
O tesoureiro diz-nos ter havido “um incremento fabuloso, sob o
ponto de vista da participação da comunidade”, mencionando que,
também neste caso, foi feita a colocação de uma técnica para este
efeito. O lançamento do projeto Junta Anima é-nos apresentado
como “um êxito”, que tem dinamizado a realização de diversas
atividades no período de férias dos mais novos. “Todos os dias
são diferentes uns dos outros, o que tem encantado os miúdos e
levado a que venham com um certo afinco”, refere Augusto Barros.
É também de salientar a realização anual, por iniciativa da Junta,
de duas peças de teatro destinadas ao público mais jovem.
Igualmente dirigido a esta comunidade é o conjunto de intervenções nos Jardins de Infância e Escolas de Primeiro Ciclo
da freguesia. Conforme nos dizem, “as escolas encontravam-se
muito degradadas e, com a nova delegação de competências nas
juntas, foi feito um trabalho muitíssimo importante nesse aspeto.
Pintámos pelo menos três escolas, reparámos recreios e há todo
um trabalho feito que é reconhecido pelos diretores, pelos professores e pelos pais”.
Numa outra vertente, o executivo assumiu como prioritária a
atuação em algumas infraestruturas da freguesia, como, nomeadamente, as vias. “Tínhamos 80% das estradas em péssimo estado

e outras ainda em terra. Nos últimos quatro anos, foram feitos 22
quilómetros de pavimentações”, apontam.
Por fim, não poderíamos deixar de abordar a Festa dos
Tabuleiros e as expetativas deste executivo para a sua próxima
realização. Augusto Barros é um acérrimo defensor desta tradição,
que considera ser “sempre um baluarte” de Tomar. Face às perspetivas de obtenção do seu reconhecimento pela UNESCO, esta
será sem dúvida uma edição especial. “Queremos que a Festa
seja considerada Património Imaterial da Humanidade e teremos
que fazer um esforço adicional”, concluem.

