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        Construção de tanque de abastecimento              Feira do Mel e da Castanha na Lousã 

        Dia do Colaborador 

Festejado a 6 de junho, reúne os Colaboradores e Conselho Diretivo dos Baldios na sardinhada  

anual. Este dia, para além da confraternização que proporciona, visa fortalecer a proximidade.   

          Silvicultura em terrenos dos Baldios 

                                                           DESTAQUES NESTA EDIÇÃO 

          Formação em fitofármacos 

          2ª Proposta do Orçamento  
              Participativo de 2016     

           Assembleia de Compartes 

História dos Baldios de Vilarinho 
                 1974  a  2012 
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EDITORIAL 

"O Conselho Directivo dos Baldios dos Lugares da Extinta Fre-
guesia de Vilarinho apresenta a segunda edição de “O Com-
parte” e pretende dar a conhecer a atividade, projetos e 
ações desenvolvidos nos Baldios de Vilarinho.  
 
Desde 29 de fevereiro de 2012 que o Conselho Diretivo gere, 
com meios próprios, aproximadamente 980 hectares e tem 
no quadro de pessoal 5 Sapadores Florestais, 3 Trabalhadores 
Florestais e uma Técnica Florestal. É com estes colaboradores 
que executamos os trabalhos de Silvicultura Preventiva nas 
parcelas dos Baldios, bem como nos terrenos dos Compartes, 
para dar cumprimento à legislação em vigor.  
 
O Conselho Diretivo é herdeiro da vontade de um punhado 
de Compartes corajosos que, no dia de 21 de novembro de 
1976, conceberam a eleição da primeira Mesa da Assembleia 
de Compartes. Este momento é um Marco Histórico dos nos-
sos Baldios, que tem perdurado até aos dias de hoje e que 
continuará a perdurar enquanto houver Compartes.  
 
A obra comunitária está começada, tem resistido a muitas 
tentativas de destruição, a várias alterações legais e atual-
mente, os Baldios regem-se pela Lei 75/2017, de 17 de Agos-
to. 
 
Estamos empenhados e continuamos a trabalhar, para que os 
Baldios de Vilarinho sejam uma realidade e como se pode 
constatar nesta edição, realizámos o II Seminário 
“Comunidades Locais e os Baldios”, promovemos uma forma-
ção de fitofármacos, solicitamos à Câmara Municipal da Lou-
sã o licenciamento para construção de um estaleiro para de-
pósito de lenhas, desfrutamos de parcerias com o ICNF e ao 
IEFP para formação dos nossos colaboradores e temos em 
curso a edificação de um tanque de armazenamento de água 
no Baldio, para auxílio dos Bombeiros e meios aéreos no 
combate aos fogos florestais.         
 
Temos incentivado os Compartes a terem uma participação 
ativa nas Assembleias e nas tomadas de decisão.  
 
Temos dado o melhor que sabemos aos Baldios e tentamos 
deixar uma floresta diversificada aos Compartes vindouros.   
 
Apelo aos jovens que não deixem acabar esta herança que os 
nossos antepassados nos legaram.                
 
Com consideração 
Luís trota  

 

MESA DA ASSEMBLEIA DE COMPARTES  

ROGERIO SIMÕES MARTINS, presidente  

ISABEL MARIA PEREIRA DE SOUSA DAMAS, vice-presidente  

FERNANDO NUNES DIAS SIMÃO, 1º secretário  

JOÃO PAULO FIGUEIREDO DOS SANTOS, 2º secretário  

CONSELHO DIRETIVO  

LUÍS MANUEL PEDROSO TROTA, presidente  

AURÉLIO DA COSTA DUARTE GONÇALVES, vice-presidente  

ANTÓNIO JOAQUIM CARVALHO SECO, tesoureiro  

ANTÓNIO SIMÕES MARQUES, secretário  

VALDEMAR DA COSTA GONÇALVES, vogal  

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO  

HELENA PAULA COSTA AMADO, presidente  

MANUEL ANTÓNIO PIEDADE FRANCISCO, secretário  

ANTÓNIO SIMÕES FERREIRA, 1º vogal  

JOAQUIM LUÍS MATOS DOS SANTOS, 2º vogal  

NUNO RAFAEL FERNANDES CARVALHO, 3º vogal  

Baldios! Uma montanha de 

riquezas e aprendizagens  
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BALDIOS DE VILARINHO E MUNICÍPIO DA LOUSÃ  
ASSINAM PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

 
Construção de tanque de abastecimento de meios aéreos e terrestres no combate a incêndios do orçamento participativo do 

Município de 2016 . 
Na primeira sessão do orçamento participativo de 2018, que decorreu em 
Vilarinho a 9 de abril, foi assinado um protocolo de colaboração entre os 
Baldios de Vilarinho e o Município da Lousã, tendo como objetivo a cons-
trução de um tanque de abastecimento de meios aéreos e terrestres no 
combate a incêndios, referente à 2ª proposta mais votada do orçamento 
participativo de 2016, na zona da Barraca 
Preta, Baldios de Vilarinho, em plena Serra 
da Lousã. 
Salienta-se que a proposta vencedora desse 
ano foi a aquisição de uma ambulância de 
socorro para os Bombeiros Municipais, cujo 
investimento não esgotou a verba disponí-
vel de 70.000,00€, transitando 12.000,00€ 

para a referida proposta apresentada por Filipe Amado. 
A obra, orçada em 17.000,00€, foi igualmente comparticipada pelos Baldios, num total de 
5.000,00€. A Assembleia de Compartes reconhece que a sua implantação nestes Baldios, em plena Serra da Lousã, fortale-
cerá o combate aos incêndios na Região. 

Luís Trota, Luís Antunes, Filipe Amado 

Reunidos os compartes a 30 de novembro de 2017, na sede dos 

Baldios de Vilarinho, aprovaram por unanimidade o Plano de Ativi-

dades e Orçamento para 2018.  Considerado o património dos Bal-

dios como “Bem Comum”, o Conselho Diretivo volta a apostar no 

incentivo aos compartes na participação das atividades e assemblei-

as, tendo como objetivo o reforço do movimento associativo na 

Entidade. Nesta linha de proximidade e valorização ,dão continuida-

de a parcerias com outras Entidades, continuando a possibilitar na 

sede dos Baldios formações de diferentes cursos. Nesta reunião, ainda foram aprovadas as alterações aos Regulamentos Elei-

toral, Uso e Fruição do Baldio e dos Órgãos Comunitários. 

Mesa  da  Assembleia 

e 

Conselho Diretivo 

ASSEMBLEIA DE COMPARTES DOS BALDIOS DE VILARINHO 
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  O incêndio de 15 de outubro de 2017, na área do baldio  

Um ano depois, a natureza começa a recuperar 

Antes do incêndio 

Depois do incêndio 

Parcelas do Boque 

Nas parcelas com sobreiros (Fig.1), um ano após o incêndio, verifica-se que a maioria dos exemplares desta espé-

cie sobreviveu, estando a sua copa cheia de folhas jovens. No ano de 2014, foi realizado um investimento, de 

aproximadamente 11.000€, na replantação de duas das parcelas (Fig. 2) com eucalipto. Após o incêndio, foi ne-

cessário proceder ao corte dos eucaliptos ardidos, para ocorrer o processo de rebentação das toiças.   

Parcela de Cabanões 

No ano 2013, foi necessário proceder ao corte sanitário do pinhal da parcela de Cabanões, pois estava infetado 

com Nemátodo da Madeira de Pinho (NMP). No ano de 2014, foi realizado um investimento da ordem dos 

21.000€ na replantação da totalidade desta parcela. No incêndio de 2017, cerca de 80% da área foi consumida 

pelo fogo. A área que estava ocupada com pinheiro manso ardeu quase na totalidade (Fig. 3 e 4).  

1 

2 

3 

4 
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    FORMAÇÕES  NAS INSTALAÇÕES DOS BALDIOS PARA APLICAÇÃO DE FITOFÁRMACOS               
           Compartes e residentes na Região obtêm o cartão de aplicador 
 
Têm decorrido nas instalações dos Baldios de Vilarinho, em horário pós laboral, formações de produtos fitofarmacêuticos com 
dezenas de participantes a obterem o cartão de aplicador. 

Sendo estas últimas co-financiadas pela União Europeia, e 
tendo a Escola Tecnológica e Profissional de Sicó “etpsicó” 
como promotora e os Baldios de Vilarinho como parceiros, 
têm permitido a Compartes e inúmeros residentes na Regi-
ão legalizarem-se na área da manipulação e aplicação des-
ses produtos. 
Com a duração de 25 horas, um dos grandes objetivos inci-
de no minimizar dos riscos para o aplicador, ambiente e 
espécies, de acordo com o novo quadro regulamentar e a 
inovação técnica. 
O formador Nuno Bernardes, conjugando a teórica com a 
prática, ambas sustentadas pela sua experiencia, tem pos-
sibilitado às turmas a motivação coletiva, cujo envolvimen-
to tem valorizado o resultado final da certificação nos for-
mandos. 

XXVIII FEIRA DO MEL E DA CASTANHA NA LOUSÃ 
 

Os Baldios de Vilarinho voltaram a participar na Feira do Mel e da Castanha, realizada no Parque Municipal de Exposições na 

Lousã, de 17 a 19 de novembro de 2017. 

No espaço reservado, esteve em constante projeção grande parte da sua atividade desenvolvida na área florestal. 

Para além disso, a exposição diversificada através de cartazes proporcionou enorme interação com os visitantes, possibilitan-

do esclarecimentos e trocas de experiências. 

Ficou demonstrado que o empenhamento na gestão dos Bens Comuns, também designados por Comunitários, permite o re-

forço da  economia local e a valorização de um património que continuará a ligar gerações. 



/  6                          ANO  2018 

  HISTÓRIA DOS BALDIOS DA FREGUESIA DE VILARINHO 

Os terrenos comunitários, designados de Baldios da Freguesia de Vilarinho, são usados e fruídos por todos os habitantes dos 
Lugares da Freguesia, desde tempos imemoriais. Esta propriedade silvo pastoril, de mão comum, inicialmente usada para re-
colha de pedra e saibro, para a construção das casas serranas e currais para o gado e sua apascentação, recolha de matos, 
lenhas, apiários de abelhas, plantação de castanheiros e de oliveiras, para recolha de seus frutos, aproveitamento de águas 
para rega de pequena propriedade e também para mover os moinhos de cereal. 

DURANTE O REGIME FASCISTA 

No tempo do Estado Novo Fascista, foram 
os Compartes espoliados de várias parce-
las de terreno na encosta da Chã do Frei-
xo, Boque, encosta de Vilarinho e outros 
locais que foram vendidas para a constru-
ção do edifício dos Paços do Concelho da 
Câmara Municipal da Lousã. Seguiu-se a 
retirada pelos Serviços Florestais de terre-
nos para instalar o perímetro florestal do 
Estoirão, onde fizeram as sementeiras de 
pinhão, plantações de árvores exóticas e 
várias outras espécies. O pastoreio dos 
rebanhos dos compartes foi proibido, com 
aplicação de multas por parte dos Guar-
das Florestais, que na década de 50 do 
século XX eram de 20$00 (vinte escudos), 
valor que levava muitas vezes os compar-
tes a terem de vender duas cabras, para 
pagar a multa.  

Foi ainda proibida a retirada de lenhas, pedra, saibro, mato e outros frutos e produtos de que estavam habituados a usufruir 
do Baldio, tal como as cavadas que faziam para semear nos terrenos mais pobres o pão, que era o centeio, e nos melhores 
terrenos, o trigo. 

NA SEQUÊNCIA DO 25 DE ABRIL DE 1974 

Com a chegada da revolução, de 25 de abril, foram nomeadas as Comissões Administrativas das Juntas de Freguesia e Câma-
ras Municipais, marcos históricos da recém-chegada Democracia, que deu a Liberdade aos Povos Serranos de reivindicar o que 
lhes tinha sido retirado pelo Estado 
Novo. 

Na Freguesia de Vilarinho, a Comissão 
Administrativa da altura convocou 
uma reunião a 9 de novembro de 
1975, no salão da Junta de Freguesia, 
com a presença de sete compartes. 
Como não reuniu o número exigido 
pela Lei, foi só constituída a Mesa para 
dirigir os trabalhos, tendo sido eleitos, 
Presidente; José dos Santos Casimiro, 
Secretários; José Júlio dos Santos Car-
valhinho e António Pedro Mendes. Foi 
também decidido marcar nova reu-
nião em dia e hora a ser divulgada 
através dos Lugares da Freguesia.  

Estes compartes, pioneiros, fizeram 
um recenseamento provisório, socor-
rendo-se dos moradores dos Lugares 
da Freguesia de Vilarinho e das indica-
ções que lhe eram dadas pela Administração Florestal da Lousã. 
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  HISTÓRIA DOS BALDIOS DA FREGUESIA DE VILARINHO 

PUBLICAÇÃO DO DECRETO-LEI 39/76, DE 19 DE JANEIRO 

Com a publicação da Lei nova, mais conhecida pelo 
Decreto-Lei 39/76, de 19 de Janeiro, os compartes 
foram obrigados a organizarem-se em assembleia e 
elegerem os respectivos órgãos, conforme consta da 
Acta número quatro, que aqui se dá por reproduzi-
da: “Convocada pela Comissão Administrativa da 
Junta de Freguesia de Vilarinho, concelho de Lousã, 
aos dias vinte e um de Novembro do ano de mil no-
vecentos e setenta e seis, às nove horas, no salão 
desta Junta de Freguesia com a presença de cin-
quenta e cinco compartes. 

A Assembleia é esclarecida e posta ao par do que se 
estabelece no Decreto-Lei 39/76, de 19 de Janeiro e 
conforme Editais afixados em todos os lugares da 
Freguesia e bem assim como os Cadernos de Recen-
seamento Provisório dos Baldios. Mais, foram afixa-
dos Editais para a convocatória desta Assembleia. 

 É eleita pela Assembleia a Mesa que passa a dirigir os trabalhos, tendo sido eleitos: Presidente, José dos Santos Casimi-
ro; Secretários: José Júlio dos Santos Carvalhinho e António Pedro Mendes. É feita a escolha da forma de Administração dos 
Baldios, tendo todos os representantes, por unanimidade, escolhido a alínea B do art.º 5º que é a de regime de associação en-
tre os compartes e o Estado. 

 Em seguida é feita a eleição do Conselho Directivo, composto por quatro elementos, é feita a votação por voto secreto e 
universal, tendo sido os nomes mais votados os de: José Júlio dos Santos Carvalhinho, com 26 votos; Vicente Tomás, com 19 
votos; Gabriel Duarte Carvalho, com 14 votos; e de Augusto Duarte Gonçalves, com 14 votos, os quais ficam a representar a 
Assembleia pelo período de três anos, conforme art.º 10º alínea 2. 

No seguimento da narrativa de algumas atas, verifica-se que a número dez, do Conselho Directivo, de 15 de fevereiro de 1979, 
diz que esteve presente o delegado do Governo, Engenheiro Moreira Soares, a fim de tratar da arrematação dos pinheiros 
queimados, do Logradouro. 

Da ata número onze, do Conselho Directivo, de 10 de abril de 1979, reproduz-se um excerto que narra o seguinte: 

”… com a presença do Sr. Dr. Neves, Sr. Vicente Tomaz, Sr. José dos S. Casimiro, Sr. Augusto Duarte e o Sr. José Júlio dos S. Carvalhinho. 

Procedeu-se à designação do dia vinte e nove de Abril próximo, pelas nove horas e trinta minutos, para a reunião da Assembleia de Compartes, com vista à 
seguinte ordem do dia: 

a)        Discussão de um ante-projecto de plano para aplicação das receitas resultantes da recente adjudicação de vários lotes de pinheiros. 

b)        Discussão de quaisquer outros assuntos de interesse postos pela Assembleia. 

c)       Aprovação das várias propostas apresentadas, relativas à discussão dos assuntos, referidos nas alíneas anteriores. 

 Para os fins indicados na alínea a) deliberou-se maioritariamente elaborar-se um esquema prévio de sugestões a apresentar provisoriamente, como 
ante-projecto de plano para aplicação das receitas referidas, sem prejuízo de outras sugestões que venham a ser dados na Assembleia a realização ou, posteri-
ormente, até à data de aprovação definitiva do plano. 

Projecto de plano para discussão. Esse esquema subordina-se aos seguintes princípios a submeter à apreciação, discussão e votação da Assembleia. 

a) Hierarquização das necessidades particulares dos diferentes lugares da freguesia com vista à satisfação, na medida do possível, das que forem prioritá-
rias, ouvidos os seus habitantes ou elementos representativos. 

 Com vista à realização deste objectivo foi sugerida a atribuição de um subsídio à Junta de Freguesia que o aplicará na satisfação dessas necessidades 
e cujo montante depende da maior ou menor avaliação destes. 

b) Elaboração de vários projectos e obras que beneficiem todos os moradores da freguesia ou, pelo menos, de que a maior parte da freguesia se possa 
aproveitar ultimamente. Assim: 

I – Projecto de um novo cemitério que corresponda às necessidades actuais e futuras de toda a freguesia, bem como aquisição do terreno respectivo. 

II- Projecto e construção da sede da Junta de Freguesia que terá anexo um posto médico e uma sala afecta exclusivamente às reuniões da Assembleia de 
Compartes e Conselho Directivo ou outros fins decididos por este. 

III- Projecto para escola infantil a frequentar por crianças da freguesia, tendo em vista a sua deslocação em transporte privado para a escola. 
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  HISTÓRIA DOS BALDIOS DA FREGUESIA DE VILARINHO 

Na reunião da Assembleia de Compartes de 29 de abril de 1979, 
de acordo com proposta que consta da ata número doze, foram 
aprovados os planos acima mencionados, no extrato, tendo 
estado presentes vários compartes que assinaram esta ata. 

Como podemos constatar, as verbas retiradas dos Baldios, de-
ram um grande desenvolvimento à Freguesia de Vilarinho, nos 
anos pós Revolução de Abril e também nos anos que se segui-
ram, conforme podemos constatar nas actas seguintes e na 
vigência dos Decreto-Lei 39/76 e 40/76, que por exigência dos 
mesmos os compartes tinham de fazer anualmente quatro Con-
vocatórias para reunir a Assembleias de Compartes. 

Nos anos oitenta do passado século era comum os Baldios te-
rem sempre presente na distribuição das receitas obtidas na 
floresta as necessidades dos Lugares. Para tal agendavam uma 
visita, com autarcas da Junta e Câmara Municipal, para localmente verificarem as carências existentes e propor à Assembleia 
de Compartes os valores a distribuir, para realizar as obras necessárias. 

Tiveram em conta, os compartes dessa altura, a demarcação das parcelas de Baldios existentes na Freguesia de Vilarinho, que 
contou com a colaboração de compartes idóneos, conhecedores das estremas. Destaca-se António da Piedade, David Costa e 
outros, tendo Augusto Duarte Gonçalves começado a colocar marcos de cimento nas estremas com particulares, conforme 
consta na ata n.º 58, de vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito. 

PUBLICAÇÃO DA LEI 68/93, DE 4 DE SETEMBRO 

A partir da publicação da Lei 68/93, de 4 de Setembro, os 
compartes da Freguesia de Vilarinho passaram a dedicar 
mais atenção no acompanhamento dos assuntos relaciona-
dos com a floresta e com a maneira de dirigir os destinos da 
mesma. 

Assim, passaram a existir uma Mesa de Assembleia de Com-
partes, um Conselho Directivo, um Conselho Fiscal, confor-
me estipula a Lei nova. Quiseram que fossem os Compartes 
a gerir, em plenitude, os destinos dos Baldios e não em ad-
ministração com o Estado, cujos representantes locais sem-
pre colocaram entraves ao que se pretendia fazer. 

 

Até ao ano de dois mil, negociou-se com o Estado a contratação de uma Equipa de Sapadores Florestais, que só veio a conse-
guir-se em Maio de dois mil e um. Esta Equipa tem vindo a fazer os trabalhos de silvicultura preventiva nas parcelas de Baldios 
existentes, bem como a vigilância e prevenção de fogos florestais. 

Em março de dois mil e dois, o Conselho Directivo, em negociação com a Câmara Municipal da Lousã, fez um contrato de ar-
rendamento do Baldio da Chã do Freixo, onde está instalado o Aeródromo, a Escola Nacional de Bombeiros, o Laboratório de 
Incêndios e outras infraestruturas. 

No verão de dois mil e dois, no mês de Julho, 
houve um grande fogo de origem criminosa 
no Baldio, que queimou uma parte significati-
va, tendo começado na Ribeira Pequena, 
progrediu até ao estradão. Foi necessário 
esperar até dois mil e três para o Estado fazer 
o auto de marca e venda do arvoredo. 

Em dois mil e três, realizou-se o levantamen-
to topográfico das parcelas dos baldios e 
completou-se a colocação de marcos nas restantes estremas, tendo sido feito o acordo com os Baldios do Candal e com vários 
particulares, trabalho este que foi concluído pelo Conselho Directivo, com a colaboração do Técnico do SEBALDIC e pela Equi-
pa de Sapadores Florestais. 
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No Boque, na parcela de Bal-
dio com sobreiros, e ainda 
em dois mil e três, o Conse-
lho Directivo teve de contra-
tar mão-de-obra especializa-
da, para retirar a cortiça 
queimada, desde há uma 
década atrás. 

Em dois mil e quatro, com o 
Técnico contratado ao SE-
BALDIC, foi elaborado um 
projeto, no âmbito do pro-
grama AGRO, de refloresta-
ção com folhosas, nas linhas 
de água da área ardida, pro-
jeto esse que não foi aprova-
do por falta de verba do Esta-
do. 

No verão de dois mil e cinco 
deflagrou um fogo, de ori-
gem criminosa, na encosta 
de Vilarinho, e houve a la-

mentar a perda da vida de um bombeiro, 
comparte, Franklin José, que muito cons-
ternou todos os compartes da Freguesia de 
Vilarinho. 

Em Abril de dois mil e cinco, foi celebrado 
um contrato de cessão de exploração com 
o Parque Eólico do Trevim, Lda., para insta-
lação de um parque eólico, com a potência 
de 35 MW, correspondente a 14 aerogera-
dores, recebendo os baldios a renda de 
sete, tendo os outros sete sido instalados 
no aceiro de linha de cumeada do Casal da 
Bemposta, que por indefinição jurídica se 
aguarda por decisão do tribunal.   

 

Em dois mil e seis foi decidido impugnar 
judicialmente no Tribunal da Lousã, as es-
crituras de usucapião feitas sobre os artigos existentes no Casal da Bemposta, na tentativa de apropriação de áreas baldias, 

onde se encontram sete aerogeradores, mas que o Tribu-
nal declarou serem nulas e proibiu qualquer registo. 

 

Em dois mil e sete, o Conselho Directivo mandou analisar 
os pinheiros da Chã do Freixo, na Escola Superior Agrária 
de Coimbra, tendo sido detectada a doença dos anéis ver-
melhos. Tendo presente este problema, pediu-se ajuda ao 
Gabinete Técnico Florestal da Câmara Municipal da Lousã, 
para fazer um projecto de corte do pinhal e reflorestação 
com folhosas que veio a acontecer com a ajuda da FLORES-
TA UNIDA, que ofereceu as árvores e a plantação no terre-
no. 
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

Para além das ferramentas e 
máquinas destinadas ao traba-
lho dos sapadores o Conselho 
Directivo adquiriu mais os se-
guintes equipamentos: 

 

No ano de dois mil e três uma 
viatura ligeira de mercadorias, 
de caixa aberta, para desloca-
ções de dirigentes e apoio à 
Equipa de Sapadores.  

 

Em dois mil e sete um edifício 
com garagem, armazém, escri-
tório, sala de reuniões, casa de 
arrumos e eira. Tendo sido 
feitas obras para que fosse 

possível a sua utilização. 

 

Para equipar o escritório e sala de reuniões compraram-se 
mesas, cadeiras, secretária, computador, impressora, ar 
condicionado. 

Gabinete, sala de formação, garagem, 
sanitários e refeitório dos Baldios de 

Vilarinho 

Alguns dos equipamentos das equipas de Sapadores e Apoio 



Autores: Luís Trota, Fernando Simão, Rogério Martins (junho de 2012) 
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  HISTÓRIA DOS BALDIOS DA FREGUESIA DE VILARINHO 

DENÚNCIA DO REGIME DE ASSOCIAÇÃO COM O ESTADO 

A Lei nova, ou Decreto-Lei 39/76, de 19 de Janeiro, no seu 
Preâmbulo diz “A entrega dos terrenos baldios às comunida-
des que deles foram desapossadas pelo Estado fascista cor-
responde a uma reivindicação antiga e constante dos povos” 
mas passados todos estes anos a entrega ainda não foi con-
cretizada na sua plenitude, pois, o Estado, só veio a devol-
ver os baldios, parcialmente. 

A partir de 1995, insatisfeitos com o regime de associação 
com o Estado tentou negociar-se o termo desse regime, 
mas sem resultados. Em reunião realizada no dia 24 de Mar-
ço de 2006, a Assembleia de Compartes deliberou, por una-
nimidade, dar poder ao Conselho Directivo para por fim ao 
regime de associação. No cumprimento da deliberação, por 

carta registada, com aviso de recepção, datada de 27.06.2006, o Conselho Directivo, comunicou ao Excelentíssimo Senhor Mi-
nistro da Agricultura do Desenvolvimento Rural e das Pescas, que por deliberação da Assembleia de Compartes foi decidido 
por termo ao regime de associação a vigorar a partir de 31 de Dezembro de 2006. 

Tal denúncia foi recusada pelo Estado, pelo que o Conselho Directivo, em 2010, apresenta no Tribunal Judicial da Lousã uma 
acção contra o Estado Português. 

O mesmo Tribunal a 23.05.2011 veio reconhecer a extinção do 

regime de associação a partir de 11 de Junho de 2010 e conde-
nar o Estado a reconhecer a extinção desse regime e con-
sequentemente a entregar imediatamente à Assembleia de 
Compartes os terrenos baldios e a abster-se de praticar 
qualquer acto em tais terrenos baldios, com efeitos desde 
11 de Junho de 2010. 

O Estado recorre desta decisão, mas o Tribunal da Relação 
de Coimbra, a 29 de Fevereiro de 2012, nega provimento 
ao recurso interposto e mantém a decisão recorrida, ante-
cipando os efeitos da extinção do regime de associação para 31 de Dezembro de 2006. 

Assim, a partir de 29 de Fevereiro de 2012, os compartes da Freguesia de Vilarinho passam a poder gerir em pleno os seus bal-
dios. 

Na sequência desta decisão judicial foram delineadas linhas orientadoras para a realização de um plano estratégico.  

                                                      DESTAQUES APÓS O ANO DE 2012 

Gabinete Técnico dos Baldios e Equipa de Trabalhadores Florestais  
Deputados da Assembleia da República visitam parcelas dos 

Baldios 
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DIA DO COLABORADOR NOS BALDIOS DE VILARINHO 

Festejado a 6 de junho, reúne o Conselho Direti-

vo e Colaboradores dos Baldios de Vilarinho. Esta 

iniciativa, com a tradicional sardinhada ao almo-

ço, permite confraternizar e fortalecer a proximi-

dade entre as pessoas.  O ambiente de integra-

ção criado resulta na  exposição da missão, visão 

e valores, e que no conjunto da gestão de déca-

das  se reflete na dinamização e sucesso que es-

tes “Bens Comuns”  representam para a  econo-

mia local.  Nesse sentido ,a criação de nove pos-

tos de trabalho, até ao presente, dão aos Baldios 

de Vilarinho  estatuto de empregador  em que o histórico demonstra que se adaptou à  necessidade e evolução dos tempos. O 

Colaborador, visto como aquela pessoa que é parte integrante do projeto dos Baldios, como interveniente ativo no sucesso, 

oferece ao seu dia um cariz de excelência. 

Todos os anos, a silvicultura 
preventiva integra o plano de 
atividades dos Baldios  como 
ação fundamental  na prote-
ção da floresta. 
Nos últimos meses, volta a 
registar-se a imensa área que 
teve a roça de matos, corre-
ção de densidades em exces-
so, derramações, manuten-

ção a pontos de água, beneficiação da rede viária florestal e aplicação de rede na proteção de parcelas. Paralelamente, existe a 
ação do Gabinete Técnico responsável por toda esta dinâmica com elaboração de relatórios, Plano de Gestão Florestal (PGF), 
aconselhamento florestal à comunidade dos Compartes, entre outros. 

Sendo do conhecimento 
público que este tipo de 
trabalhos não tem qualquer 
retorno financeiro para os 
Baldios, a curto prazo, o 
orçamento dos Baldios su-
porta estas  despesas com 
as receitas das rendas do 
Parque Eólico, Chã do Freixo 
e Zona de Caça Turística. 

Trabalhos de silvicultura preventiva - na área do Baldio  

Serviço Público (SP) anual 
O serviço público (SP) no âmbito do Programa de Sapadores Florestais 

(PSF), é o trabalho desenvolvido pelas equipas de sapadores florestais 

(eSF) ao serviço do Estado, em áreas definidas pelo ICNF,  num período 

de 110 dias anuais. Estes trabalhos têm por objetivo o incremento de 

gestão florestal e defesa da floresta contra incêndios. O grupo de ativi-

dades de silvicultura preventiva inclui as ações vocacionadas para o 

aumento da resiliência da floresta e dos espaços florestais. O grupo de 

atividades de vigilância e ações de supressão de incêndios integra as 

ações destinadas a reduzir o número de incêndios e a sua dimensão.  

Conselho Directivo e Colaboradores 
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SP  de silvicultura preventiva no ano de 2016 

Área intervencionada: 32,68ha; trabalho realiza-

do em 69 dias.  

SP de silvicultura preventiva no ano de 2017 

Área intervencionada: 14,03ha; trabalho realiza-

do em 21 dias.  
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O comparte esquecido 

Quando falamos em sobreiros, a nossa imaginação viaja para regiões de Portugal bastante 

diferentes da Serra da Lousã. As aparências enganam, pois é necessário percorrer os cami-

nhos florestais para encontrar esta espécie que de uma forma tímida mantem a sua posi-

ção, pois também aqui sempre foi seu lugar. Um grande parceiro das antigas comunidades 

de compartes, a sua cortiça era essencial para alguns utensílios e claro, com ela se cons-

truíam os cortiços das abelhas. Por outro lado, dos seus ramos e troncos se obtinham as 

lenhas e se fabricava carvão. Com as alterações impostas na vida das populações pelo regi-

me florestal, o seu lugar foi quase esquecido, ficando mesmo a sua presença quase residu-

al. Mas estamos a falar de um resistente, pois se existe uma árvore que teima em não 

abandonar os seus compartes, essa será sempre o sobreiro. 

Sobreiro 
 

Nome científico – Quercus suber 
Características 

 

Temperatura – Esta espécie  necessita de uma 
temperatura média anual entre os 15 e 19ºC. 
 
Precipitação - média anual entre os 600 e 800mm. 
Muito sensível a geadas. 
 
Solos – Vegeta em todo o tipo de solos, com a ex-
ceção dos muito argilosos. 
 
Propriedades químicas -  Não tolera solos muito 
calcários. 
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II SEMINÁRIO DOS BALDIOS DE VILARINHO  -  COMUNIDADES LOCAIS E OS BALDIOS  
“O exemplo de Vilarinho deve ser mostrado, para que noutras Terras, os Compartes assumam  

a gestão dos seus Baldios” Alfredo Campos (CNA) 

Realizou-se na manhã de 12 de maio, no Auditório do Museu Prof. Álvaro Viana de Lemos, o II Seminário dos Baldios de Vilari-
nho denominado “Comunidades Locais e os Baldios”. 

Aberto à Comunidade, registou 76 presenças entre 
compartes e representantes das mais diversas Entida-
des da Região,  incluindo autarcas de Freguesias e 
Municípios. 
O “PAINEL I” com as alterações climáticas e os fogos, 
apresentado pelo Prof. Xavier Viegas, ADAI, e a prote-
ção dos solos pós-incêndios a cargo do Prof. Domin-
gos Lopes, UTAD, teve como realce dos oradores que 
a população se deve envolver no sistema de combate 
aos incêndios florestais, onde a proximidade à floresta 
é fulcral para a compreender melhor. 
Já o “PAINEL II” com os novos desafios de gestão flo-
restal, da responsabilidade da Engª Eugénia Rodri-
gues, Baldios de Vilarinho, e a resinagem, o redesco-
brir de uma atividade secular pelo Engº Miguel San-

tos, Resipinus, procuraram demonstrar novas formas de obter rendimentos da flo-
resta. Nesse sentido, ao lado da recolha de cogumelos, da caça, entre outros, a resi-
nagem pode fortalecer a tesouraria de qualquer baldio ou particular, como foi exem-
plificado. 
Também Alfredo Campos, em representação da Federação Nacional dos Baldios, 
expressou que muito terá de continuar a ser feito para que se cumpra a Lei dos Bal-
dios, acrescentando que o exemplo de Vilarinho deve ser mostrado, para que nou-
tras Terras, os compartes assumam a gestão dos seus Baldios.  
Já bem perto das 13h00, houve lugar ao debate moderado pela Doutora Rita Serra, 
CES da Universidade de Coimbra, ficando explicito o empenho dos participantes na 
melhoria da gestão dos Bens Comuns Locais através da inovação de novos métodos 
e técnicas apresentados neste II Seminário.  
O encerramento, pelas 14 horas, teve a intervenção do Presidente do Conselho Dire-

tivo dos Baldios de Vilarinho, Luís Trota.  

Eugénia Rodrigues, Miguel Santos, Rita Serra, Xavier Viegas, Domingos Lopes 


