
Plano Desenvolvimento Rural de
Linhares 2010/2013

Esta freguesia localizada em região 
planaltica está situada a cerca de oito 
quilómetros da sede do concelho, e a 
cerca de 5 Km da Auto Estrada Porto-
Valença. É composta pelos lugares de 
Arestim, Eiró, Linhares de Cima, Sobreiro 
e Vinhas. Confronta com Fontoura, Cerdal 
(Valença), Ferreira, Formariz, Infesta, 
Rubiães e Cossourado. Tem, ainda, como 
principal actividade o sector agrícola.



Nesta Freguesia existem cerca de 260hectares de Baldios, 
entregues  a Comissão de Compartes desde  1976, que por 
delegação a Junta de Freguesia fazia a Gestão nos últimos 20 
anos.

Nos ano de 2005 os Baldios foram largamente fustigados por incêndios, 
ardendo cerca de 130hectares de Pinhal.

No anos de 2010 novamente os incêndios fustigaram os baldios, 
novamente arde a área anteriormente afetada.



Incêndios 
2004
2005
2010



Na Freguesia de Linhares existem três Recursos Naturais:
-Agricultura
-Pecuária
-Floresta

Recursos no Turismo:
-Rural 1 casa
-Habitação 3 casas

Toda a zona sul da Freguesia é delimitada pelo Rio Coura.
Temos um bom desenho de caminhos pedestres com ligação da 
zona ribeirinha a zonas com mais de 600 metros de altitude, larga 
diversidade de vegetação e animal.
Todo o Baldio está inserido em Zona de caça Associativa, grande 
leque de variedade animal.



Fatores problemáticos identificados:

Agricultura estagnada pequena parte da 
população mantinha atividades nesta 
área, consequente área abandonada 
onde era difícil a prevenção ou o 
combate a incêndios.

-Pecuária abandonada.

-Floresta após os incêndios de 2005 e 2010 
os Baldios tinham cerca de 150 hectares de 
área ardida sem possibilidades de 
regeneração natural.

-População envelhecida.
-Sem meios de apoio á Educação ou 
Saúde, fraca rede de transportes Públicos.



Identificadas áreas de Intervenção:
-Floresta
-Agricultura/Pecuária
-Educação
-Saúde/Idosos

Nesta fase como rendimentos garantidos a Freguesia tinha cerca de 30 mil 
euros anuais para cobrir todos as despesas de Junta.
Nos Baldios existem 65 mil euros.



Que tipo de ações podem Desenvolver 
um Baldio ou Junta nestas áreas?????



Espolio de equipamentos dos Baldios , adquiridos até este momento:

Junta



Agricolas



Baldio



Multi



Baldio



Estaleiro

Junta e Baldio



Todos os equipamentos foram adquiridos em função das 
atividades programadas.





Ano de 2011

Apoio Educação
-Instalação de Rede Wifi cobertura de 100% da Freguesia.
- Apoio Material Escolar 60€ por Aluno.

Saúde/Idoso.
- Consulta de Enfermagem Mensal.

Agricultura.
- Apoio Sementes 60€ por casa.

Área Florestal.
-Alargamento de todos as faixas de caminhos e corta-fogos.



Nas imagens é clara a 
área de corte de Pinhal 
para alargamento  dos 
caminhos



Ano de 2012

-Apoio Educação
-Instalação de Rede Wifi cobertura de 100% da Freguesia.
- Apoio Material Escolar 60€ por Aluno.
- Explicações de Matemática e Português 4 h mensais na 
sede da Junta Gratuito.

Saúde/Idoso.
- Consulta de Enfermagem Mensal, alargamento dos 
parâmetros avaliados , Glicemia, TA,  Colesterol, 
Triglicerídeos, massa corporal e saturações de O2.
- Todo o Idoso com Mais de 75 anos entregue uma 
carrinha de lenha para o inverno.

Agricultura.
- Apoio Sementes 60€ por casa.
- Pintos 30€ por casa, para quem tiver galinheiro.
- 3h de trator Comunitário para semear cereais.
- Estufas Comunitárias de Linhares



Área Florestal.
-Inicia-se monda no Pinhal, plantação em Linha é eliminada 
linha sim, linha não.



Construção Ponto de água para Heli



Estufas comunitárias de Linhares         Maio de 2012



3500m2 de estufas, divididos em 8 estufas, neste momento são 
ocupados por 25 famílias 25 lotes de  120m2, sistema de rega por 
gravidade e gota a gota.



25 Lotes com 120m2 cada com 
sistema de rega gota a gota.



Anexo de apoio, previsto 
colocação de equipamento para 
preparação e embalagem de 
produtos hortícolas 



Tanque de rega das estufas, capacidade de 
caudal 12000 l/h, será usado para apoio de 
viaturas combate a incêndios terrestres.



Uma estufa com 400m2, destinada a viveiro das baldios.

Neste momentos estão em 
crescimento, sobreiros, carvalho, 
pinheiro manso, nogueiras, destino será 
os próprios Baldios.



Ano 2013

São mantidas todas as medidas anteriores.

Saúde/Idoso.
-Consulta médica mensal

Agricultura/Pecuária.
-Aumento de 3 para 4 h trator comunitário para semear 
cereais.
-Entrega de um Porco no valor de 60€, se semear um campo de 
milho com mais de 1000m2.

Neste Ano:
62 casas com Galinheiro
52 casas com Porco
52 Campos de Milho
60 casas com horta
25 Casas produzem hortícolas em estufa.







Gestão de 
matos.



Limpeza em Zonas 
próximas as 
Habitações



As zonas  de Linhas de Média 
e Alta devem ser mantidas 
limpas.



No inicio de Maio deu-
se inicio ao Projeto de 
replantação de cerca de 
100 hc do Baldio.


