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José Carlos Salgueiro

A freguesia de Vilarinho, na
Lousã, está a desenvolver ac-
tividades para sensibilizar os
mais novos para a importância
dos baldios, através da realiza-
ção da 1.ª Escola de Verão dos
Mini-Compartes.

Trata-se de uma iniciativa
dos Baldios da Freguesia de Vi-
larinho e o CES – Centro de Es-
tudos Sociais da Universidade
de Coimbra, que foi alargada à
ADIC e à Junta de Freguesia de
Vilarinho, aproveitando, du-
rante os primeiros 15 dias de
Julho, as Actividades Tempos
Livres das crianças.

Sob o slogan, “Nós também
somos donos dos nossos mon-
tes”, as crianças iniciaram as
actividades no dia 1 de Julho,
nas instalações da ADIC, in-
cluindo visitas à floresta, numa
lógica de sensibilização para a
sua importância.

O programa foi concebido e
coordenado pelos investigado-
res do CES, no âmbito do qual,
«os responsáveis dos órgãos
dos Baldios têm tido oportu-
nidade de abordar, ao longo do

período, temas actuais da ges-
tão e da sua experiência na
área, à semelhança do presi-
dente da autarquia», refere
Joaquim Seco, na página da
junta, frisando que, assim, foi
possibilitado, «às crianças, en-
tenderem as hierarquias e res-
ponsabilidades locais, assim
como a necessidade do envol-
vimento nos projectos comu-
nitários».

«Estando a escola dos mini

compartes a decorrer de uma
forma bastante positiva, com
um programa variado, ha-
vendo inclusivamente músicas
com algumas delas a terem le-
tras alusivas aos baldios de Vi-
larinho, tudo vai servindo para
despertar nas crianças o empe-
nhamento necessário, para que
de forma natural elas interpre-
tem com sabedoria “Nós tam-
bém somos donos dos nossos
montes”», refere ainda.|

Jovens sensibilizados para
a importância dos baldios
Vilarinho No sentido de educar os mais novos para a riqueza dos baldios
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