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20 000 crianças desfilam nos Jardins de Belém 

Optimus comemora Dia Mundial da Criança 

 

 

No dia 1 de Junho, a Optimus comemora o Dia Mundial da Criança, colaborando numa iniciativa 

inédita da Câmara Municipal de Lisboa. Trata-se do maior Desfile de Crianças alguma vez 

realizado em Portugal - 20.000 crianças de escolas e instituições de Norte a Sul do país vão 

desfilar nos Jardins de Belém em Lisboa, num evento que terá início pelas 10 horas e que se 

prolonga durante todo o dia. 

 

As crianças poderão assistir a actuações de conhecidas bandas portuguesas e terão à sua 

disponibilidade um grande espaço com ateliers onde poderão brincar mas também aprender 

sobre vários temas. A Optimus patrocina o “Circuito dos Mais Pequenos” que ensina, de forma 

enérgica, as crianças a respeitar as regras de trânsito.  

 
Palhaços, bailarianas, cuspidores de fogo, malabaristas, cavalos e macacos, ruas cheias de 

gargalhadas e surpresas irão juntar o maior número de seres de palmo e meio num desfile com 

muita animação, num espaço único. 

 

E como nestes dias de grande animação, também há muita confusão, a Optimus criou uma linha 

de apoio a pensar na segurança dos mais pequenos. A cada criança será distribuído um 

“passaporte” onde os  pais ou os responsáveis poderão escrever o nome da criança e um número 

de telefone de contacto. Se a criança se perder, ao ser encontrada por outra pessoa, esta 

poderá efectuar uma chamada gratuita, nos Quiosque da Optimus, para o número de telefone de 

contacto da criança. Este passaporte permite ainda aos seres de palmo e meio, carimbar a sua 

passagem pelos diferentes espaços do recinto, tendo, no final, direito a um certificado de 

presença distribuído pela Optimus. 

 

 

 

 

Um Mundo Optimus 

 

Internamente, a Optimus lançou um desafio simples, mas extremamente significativo a algumas 

dezenas de crianças. Criou uma acção que visa envolver as crianças que se encontram sob a 

responsabilidade de instituições de solidariedade social, pedindo que representassem, através 

de um desenho, o que é, para cada uma destas crianças, “Um Mundo Optimus”. Entre os 



desenhos propostos pelas crianças, foram seleccionados quatro a partir dos quais se produziram 

postais, que irão ser entregues pelas próprias crianças aos colaboradores da Optimus. 

 

Com esta iniciativa, a Optimus pretende proporcionar um dia diferente para crianças e adultos, 

numa data tão especial como é o Dia Mundial da Criança. 

 


