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Chega ao fim projecto de
gestão de terras comuns
Vilarinho Iniciativa europeia Escola Comunitária COMUNIX termina hoje 
com a apresentação de resultados 

O Clube Recreativo Vilari-
nhense, na Lousã, recebe hoje
o seminário final do projecto
Escola Comunitária COMU-
NIX, que decorreu durante as
últimas três semanas, entre 16
e 30 de Agosto, proporcio-
nando aos participantes (jo-
vens entre os 18 e os 28 anos)
a experiência real da comple-
xidade de governar as terras
comuns, as suas potencialida-
des e os seus desafios.

O COMUNIX - Participação
activa de jovens na governação
de áreas comunitárias é um

projecto europeu financiado
pelo Erasmus + Juventude em
Acção, e coordenado pelo Cen-
tro de Estudos Sociais da Uni-
versidade de Coimbra, que
pretendeu que os jovens par-
ticipantes aprofundassem
duas formas de governação
distintas de áreas comunitá-
rias.

Em estudo estiveram os
“montes veciñais” (Galiza) e os
baldios, «para imaginarem
possibilidades futuras relevan-
tes para a diversidade de terras
comunitárias na Europa», re-

fere um comunicado sobre o
desenvolvimento do projecto,
explicando que «estas duas
formas de governação permi-
tiram, assim, um intercâmbio
jovem entre participantes de
Portugal, da Galiza, Espanha e
de Itália».

Em jeito de conclusão, a nota
de imprensa frisa que «a expe-
riência do COMUNIX parece
confirmar que o maior desafio
que as terras comunitárias en-
contram na Europa é a consti-
tuição e organização dos indi-
víduos em comunidades para

promover e defender o bem
comum, para o qual são ne-
cessárias, entre outras condi-
ções, ferramentas pedagógicas
transversais dos quais projec-
tos como estes podem vir a fa-
zer parte».

Foram parceiros deste pro-
jecto a Cooperativa Cultural
Trespés (Galiza) e Partecipanza
Agraria de Nonantola (Itália),
tendo havido ainda a colabo-
ração próxima da Mancomu-
nidade de Pontevedra e dos
Baldios dos Lugares da Extinta
Freguesia de Vilarinho, Lousã.

O Seminário final da Escola
Comunitária COMUNIX de-
corre hoje, entre as 9h00 e as
17h00, abrindo com a música
de Analog Art Man, a que se
segue a as boas vindas dos
coordenadores do projecto.

Com vários interlúdios mu-
sicais e encerrando com um
almoço convívio, este seminá-
rio tem dois painéis em que os
participantes do projecto e os
gestores de áreas comunitárias
falam da Escola Comunitária.|

Seminário decorre no Grupo Recreativo Vilarinhense


