
o Olival Basto, num espaço onde irá nascer,

em breve, uma pequena urbanização, teve lu -

gar uma pintura mural, com mais de 75 me -

tros, que já é o orgulho da população e um exem -

plar único no concelho de Odivelas.

“Esta era uma zona algo degradada, com um

muro que caía, também, aos bocados!“, explica Rogério

Breia, Presidente da União de Freguesias da Póvoa de San -

to Adrião e Olival Basto. “Perante este cenário, coloquei o

assunto à Câmara Municipal de Odivelas que mandou pro -

ceder, de imediato, à sua reparação. Após isso, sabendo

que a Câmara  de Odivelas tem investido, e bem, na Arte

Urbana, falei com a Vereadora Mónica Vilarinho para

aferir da viabilidade de uma intervenção estética nesta

zo na, a qual tem a particularidade  de ficar perto de uma

escola e das antigas instalações da Junta de Freguesia.

A Vereadora e os seus técnicos vieram ao local, apro -

varam a  intervenção e agora temos aqui um mural digno

do concelho, da freguesia e da vila de Olival Basto”.

A obra, que reproduz imensos elementos característicos da

terra, ficou a cargo de um Artista Plástico de renome, Bru-

noNetto, que, após o contacto da Câmara Municipal, idea -

lizou um projeto, que teve a anuência do poder autárquico:

profissões, a ruralidade do lugar (através das oliveiras ou

do poço de água), lugar outrora de tertúlias fadistas, o bra -

são da Junta, o edifício da Malaposta, as vilas operárias,

en fim, de tudo um pouco está presente no mural que se

transformou assim numa espécie de livro aberto á comu-

nidade, da História e das vivências locais.

Bruno Netto explicou como foi o processo criativo. “Ao

ser contactado pela Câmara de Odivelas para elaborar

este projecto foi-me dito que o tema deveria ser alusivo

ao Olival Basto. Depois de alguns estudos sobre o passa -

do e presente de Olival Basto, de ouvir relatos de algu-

mas pessoas mais idosas, aqui residentes, fiz um esboço

em papel e carvão, que apresentei e foi aprovado, come -

çando, então, a trabalhá-lo. Utilizo nas minhas pinturas

o óleo, nada de spray, nem grafittis. Faço murais a óleo,

porque as cores ficam com mais brilho e têm mais dura-

bilidade. Para além disso, no final coloco uma camada

de verniz, criando desta forma uma capa fina que permi -

te a lavagem e, sobretudo, garante uma maior resposta,

durante muitos anos, à chuva e ao sol".

O mural levou mais de dois meses a ser pintado. A pintura

estende-se por um muro de 53 metros, ao qual se junta um

outro com mais 25 metros (contando de um lado e de ou -
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O Artista Plástico Bruno Netto, com o Presidente da Junta de Freguesia, Rogério Breia
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tro) a ladear uma es -

cadaria. “Já fiz vários mu -

rais, nunca fiz nada tão grande.

Dá um gozo enorme, os moradores já

me conhecem, passam, admiram o que estou

a fazer, e falam. Sinto que o que estou a fazer é uma

coisa do povo e para o povo. Não sabia a História da vila,

por exemplo, não sabia que em tempos houve mar ou rio

por aqui! As conversas com as pessoas ajudaram-me mui -

to a fazer este mural, que retrata, fundamentalmente, a

História do Olival Basto, mas que também tem, a en vol -

ver esses retalhos da vida desta localidade, alguns mo -

tivos da minha criação”.

Bruno Netto já tinha feito uma pintura no interior da Sede

da Junta de Freguesia da Pontinha e intervenções em algu-

mas caixas de electricidade no Olival Basto, porém, como

realça Rogério Breia, “este mural é o maior do concelho

de Odivelas. De -

 pois de tudo termina do,

esta zona vai ser uma das me -

lhores da freguesia”.

O trabalho de Bruno Netto pode ser aprecia -

do, de preferência, no local, ou na página de face-

book do Artista. 

Quanto ao seu contacto ele aqui fica: telm: 926085220.

“Já fiz vários mu rais, nunca fiz nada tão

grande. Dá um gozo enorme, os moradores 

já me conhecem, passam, admiram o que estou

a fazer, e falam. Sinto que o que estou a fazer 

é uma coisa do povo e para o povo ...”
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