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1. INTRODUÇÃO

A Serra do Alvão constitui uma área de formações rochosas de
grande interesse paisagístico e geológico, atravessada pelo rio Olo.

A abundância e diversidade da avifauna, magnificência da flora e
arquitectura local determinaram que esta área fosse classificada
como Parque Natural da Serra do Alvão (Decreto-Lei nº 237/83, de 8
de Junho).

Esta área abrange o conjunto montanhoso Alvão/Marão e é
sobretudo na sua vertente Oeste que a natureza gera uma barreira
de condensação relativamente às massas de ar húmido provindas do
Oceano Atlântico.
Figura 1 – Troço de cabeceira do rio Olo

Grande parte da área do Parque Natural do Alvão corresponde à
cabeceira da bacia hidrográfica do rio Olo, afluente do Tâmega, cujas
águas salmonídeas flúem pelos Concelhos de Vila Real, Mondim de
Basto e Amarante, numa extensão total de aproximadamente 43.700
metros, desde o lugar de Meroicinhas, onde se situa a sua nascente,
e a sua foz, localizada a jusante da Ponte do Souto, no Concelho de
Amarante (Figura 2).
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Figura 2 – Enquadramento do rio Olo ao nível da CFN

Entre as actividades turísticas de montanha desde há muito
desenvolvidas nesta região emerge a da pesca desportiva à truta,
cuja espécie autóctone é a Salmo trutta L., cuja presença no rio Olo e
seus afluentes mostra-se actualmente muito escassa, facto este
determinante para o acentuar da forte diminuição verificada do
número de visitas ao citado rio por parte dos pescadores destes
salmonídeos, com todos os efeitos económicos negativos daí gerados.
Figura 3 – Relação do rio com a actividade humana na região
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Baseado na valorização dos recursos e no respeito pelos valores
mais conservacionistas, orientadores da actuação dos Serviços do
Parque Natural do Alvão, tornar-se-á imperioso definir que a prática
da pesca desportiva no rio Olo e em seus afluentes seja arquitectada
por forma a devolver esta actividade às gentes locais, dada a sua
forte relação com o Olo, sem esquecer a possibilidade de poder
proporcionar simultaneamente aos amantes da pesca o exercício de
uma prática desportiva desenvolvida de acordo com as regras
próprias de uma área protegida, conciliando os interesses de todos e
visando atingir o desenvolvimento sustentado desta região.
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2. O ORDENAMENTO DA PESCA

A urgência em proceder ao ordenamento da actividade pesca
desportiva encontra-se intimamente relacionada com a marcada
procura dos recursos aquícolas, em especial dos salmonicolas, por
parte de um crescente número de utilizadores cuja actividade se
encontra actualmente cada vez mais concentrada num diminuto de
rios salmonídeos situados nesta região de Trás-os-Montes. A saber, o
Distrito de Vila Real, apresenta uma oferta de rios salmonídeos muito
reduzida

por

várias

circunstâncias,

nomeadamente

a

poluição,

apresentando-se actualmente aquela actividade concentrada nos rios
Tinhela, Pinhão e Beça.
Sendo assim, o aparecimento de mais um rio ordenado naquela
área iria determinar a viabilização futura do ordenamento dos
anteriormente citados, uma vez que a pressão de pesca em cada um
deles iria ser gradativamente menos acentuada e permeabilizar a
implementação de acções de gestão, protecção e conservação dos
habitats

orientadas

por

princípios

de

sustentabilidade

e

de

manutenção da biodiversidade, cujo estabelecimento iria depender
para cada um dos casos da criação de normas específicas de
utilização.
No caso de águas públicas, o estabelecimento das referidas
normas seria efectuado através da criação de troços de rio com graus
diferentes de protecção, que podem ir até à total interdição de
pescar.
Assim, é nosso entendimento que seria importante propor a
criação de uma Zona de Pesca Reservada (ZPR) para o rio em apreço
e seus afluentes, já que a mesma possibilitaria o exercício da pesca
com a prática de um desporto baseado em códigos de conduta mais
conservacionistas das espécies, com vista a ajudar a atingir o
objectivo final comum ― o do desenvolvimento rural sustentado
desta região.
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3. ZONAS DE PESCA RESERVADAS

Têm como objectivo racionalizar de uma forma mais eficaz a
utilização dos recursos aquícolas, onde só é permitido o exercício da
pesca

desportiva.

(estabelecido

por

Estão
Edital),

sujeitas

a

um

nomeadamente

regulamento
o

número

próprio

diário

de

pescadores, os períodos, os processos e meios de pesca, as
dimensões mínimas, o número máximo de exemplares e tipos de
licenças especiais obrigatórias.

São criadas pelo Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e
Pescas e geridas pela Direcção Geral dos Recursos Florestais.

Para além desta figura de ordenamento é indispensável definir
uma medida, também ela importante, respeitante à definição de
troços onde se interdita a pesca – Zona de Pesca Interdita. Esta
medida de ordenamento, permite que as várias espécies aquícolas
possam realizar os diferentes processos do seu ciclo de vida de modo
a que a actividade pesca interfira de forma negativa o menos possível
no desenrolar dos mesmos. Assim, é garantida a tranquilidade
necessária para que as espécies aquícolas possam migrar em busca
de locais de desova em períodos reprodutivos.

A conjugação destas duas formas de ordenamento com o potencial
das nossas águas interiores, nomeadamente as do rio Olo e seus
afluentes, induz esta Divisão a propor a criação de uma rede de
Zonas de Pesca Interdita, neste caso, de troços de pesca ordenados
que promovam a conservação das comunidades aquícolas e dos seus
habitats, e onde, ao mesmo tempo, se presta à comunidade um
serviço público ambiental de qualidade.
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4. RESUMO

O projecto apresentado tem como objectivo o ordenamento da
pesca no rio Olo e seus afluentes, desde a nascente até à sua foz,
bem como integrar os seus tributários que se revelam importantes do
ponto de vista da maximização dos objectivos inerentes ao seu
ordenamento. Por outras palavras, apresentar-se-ão várias propostas
devidamente

argumentadas

para

estabelecer

troços

de

pesca

complementados com outros cuja pesca será interdita.

Para que estas medidas e figuras de ordenamento tenham o
melhor enquadramento é necessário ter em conta uma série de
aspectos importantes para a sua implementação, ou seja, vamos
considerar uma série de condicionantes de modo a maximizar o nosso
produto final.

Neste âmbito, é apresentada uma proposta para implementar o
ordenamento da pesca no Rio Olo e seus afluentes, fundamentado
nas diferentes características que estes vão adquirindo ao longo dos
seus cursos bem como na acção que a área protegida ali existente
(Parque Natural do Alvão) exerce na gestão dos recursos naturais.

Assim o principal objectivo passará pelo ordenamento integral do
rio Olo – curso principal e afluentes, atingindo de uma só vez o
ordenamento pretendido.
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5. LOCALIZAÇÃO, DIMENSÃO E LIMITES DA ZONA DE PESCA
RESERVADA

O rio Olo e seus afluentes ficarão sujeitos a uma Zona de Pesca
Reservada, intercalada com troços/zonas de não pesca ou onde se
estipula a interdição de pescar (TPI). Os troços onde se poderá
pescar serão ainda distinguidos em Troços de Pesca com Morte (TPM)
e Troços de Pesca sem Morte (TPSM) e, entre estes últimos,
estabelece-se a proibição de pescar com amostras ou com artefactos
que utilizem fateixas.
Estas águas são classificadas como salmonídeas, conforme o
definido na Portaria 251/2000 de 11 de Maio, alterada pela Portaria
462/2001 de 8 de Maio, apesar de na parte mais a jusante as suas
características tendam a ser mais ciprinídeas devido a factores
diversos, de entre os quais se destaca, os decorrentes da acção
humana.

O

curso

de

água

em

questão

está

enquadrado

na

bacia

hidrográfica do Douro, estendendo-se desde a região de Trás-osMontes até ao Baixo Minho e atravessa 3 concelhos (Vila Real,
Mondim de Basto e Amarante).

Nasce em plena serra do Alvão, no lugar das Meroicinhas, a uma
altitude aproximada de 1250 metros, e desagua no rio Tâmega, junto
à ponte de Souto ( a cerca de 70 metros de altitude ).

A Zona de Pesca Reservada (ZPR) terá uma extensão total de
cerca de 43700 metros, dos quais 26952 metros (~62%) encontramse dentro da área do Parque Natural do Alvão.
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6. EXTENSÃO E LIMITES DOS VÁRIOS TROÇOS DA ZPR (Ver
anexos)

Quadro 2 – Rio Olo – Troços de pesca desportiva e Zonas de Pesca Interdita
N.º

Tipo de
Pesca

1

Interdita

2

Com
Morte

3

Interdita

4

Com
Morte

5

Interdita

6

Sem
Morte

7

Com
Morte

8

Interdita

Limite
Montante
Nascente
(Lugar da
Meroicinhas)
Ponte do
Curro
Limite do
Concelho
Confluência
com o
Ribeiro da
Açureira
100 m a
montante
das Fisgas
de Ermelo
Confluência
com a
Ribeira de
Fervença
Confluência
com a
Ribeira de
Altos Eiros
Ponte de
“Febro”
(Limite PN
Alvão)

Com
Morte

Confluência
com o
Ribeiro de
Covelas

10

Interdita

100 m a
montante
da Ponte de
Canadelo

11

Sem
Morte

Ponte da
Guiné

12

Interdita

Paredão da
Barragem
do rio Olo

13

Com
Morte

Ponte no
lugar do
“Rio”

14

Interdita

Ponte de Stª
Eulália (V.
C. Marão)

9

Limite
Jusante

Extensão (m)

Freguesias

Concelhos

Ponte do
Curro

5400

Lamas de
Olo

Vila Real

5421

Lamas de
Olo

Vila Real

1426

Ermelo

Mondim
de Basto

4059

Ermelo

Mondim
de Basto

3165

Ermelo

Mondim
de Basto

3695

Ermelo

Mondim
de Basto

3799

Ermelo

Mondim
de Basto

1226

Ermelo

Mondim
de Basto

7580
(=2481MBasto+
+3831 Comum+
+1268Amarante)

Ermelo,
Paradança,
Campanhó,
Rebordelo e
Canadelo

Mondim
de Basto
e
Amarante

1431

Rebordelo e
Canadelo

Amarante

2471

Fridão, Olo,
Rebordelo e
Canadelo

Amarante

845

Fridão e Olo

Amarante

Fridão, Olo
e Vila Chã
do Marão

Amarante

Fridão e
Vila Chã do
Marão

Amarante

Limite do
Concelho
Confluência
com o
Ribeiro da
Açureira
100 m a
montante
das Fisgas
de Ermelo
Confluência
com a
Ribeira de
Fervença
Confluência
com a
Ribeira de
Altos Eiros
Ponte de
“Febro”
(Limite PN
Alvão)
Confluência
com o
Ribeiro de
Covelas
100 m a
montante
da Ponte
de
Canadelo
Ponte da
Guiné
Paredão da
Barragem
do rio Olo
Ponte no
lugar do
“Rio”
Ponte de
Stª Eulália
(V. C.
Marão)
Confluência
com o rio
Tâmega

2460

756
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Evoluindo de montante para jusante, os troços propostos
para todo o curso do rio Olo, onde se especifica o tipo de pesca
permitida, seus limites, a extensão, as freguesias e concelhos
envolvidos são indicados no Quadro 2.

Mais se refere, neste sentido, que todos os afluentes deste
curso de água principal – rio Olo – serão, na sua íntegra
considerados como Zonas de Pesca interdita.

O quadro abaixo, explica melhor esta proposta da ZPR para
a totalidade do rio Olo. É indicado o número de freguesias
envolvidas no projecto e a extensão e número de troços de
pesca (com morte, sem morte e interdita) definidos para cada
concelho.

Quadro 3 – Número e extensão de troços por concelho
Pesca Interdita

Concelhos

Pesca com Morte

Pesca sem Morte

Nº de
Freguesias

Nº
Troços

Extensão
(m)

Nº
Troços

Extensão
(m)

Nº
Troços

Extensão
(m)

1

1

5400

1

5421

-

-

3

3

5817

3

14170*

1

3695

5

3

3032

2

7559*

1

2471

9

7

14249

6

27150*

2

6166

Vila Real

Mondim de
Basto

Amarante

Total

* Nota: Destes montantes, 3831 metros são comuns aos Concelhos de
Mondim de Basto e Amarante.
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O rio Olo apresenta uma largura muito variável, sendo que
junto à sua confluência com o Tâmega mostra uma largura
superior a 10 metros e junto à nascente apresenta uma largura
inferior a 1 metro.

Os troços de pesca desportiva ( com morte e sem morte) e as
zonas de pesca interdita, poderão ser anualmente alteradas,
devendo

para

tal

ser

publicitadas

através

de

Edital.
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7. LICENCIAMENTO/CONDIÇÕES DE ACESSO/CUSTO DAS
LICENÇAS ESPECIAIS

Nesta ZPR apenas poderão exercer a pesca desportiva os
indivíduos

que

se

encontrem

munidos

dos

seguintes

documentos, conforme o definido pela legislação em vigor:
A. Licença de Pesca Desportiva válida para o ano em curso;
B. Licença Especial Diária para cada um dos troços, com
morte ou sem morte, definidos para a presente ZPR; e,
C. Bilhete de Identidade ou Passaporte.

O custo das licenças especiais para cada uma das categorias de
pescadores será anualmente definido no presente Edital sendo
que os postos de licenciamento de cada Freguesia de cada um
dos três Concelhos (Vila Real, Mondim de Basto e Amarante)
apenas poderão efectuar a emissão de licenças especiais
válidas para os troços do rio Olo inclusos na área de jurisdição
dessas mesmas freguesias.
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8. ESPECIFICIDADES DO EDITAL

Será anualmente publicitado, após aprovação da Direcção
Geral dos Recursos Florestais (DGRF) e nele deverá constar:
A. As datas de abertura e de encerramento da época de pesca;
B. O número de exemplares de truta fario e restantes espécies
que poderão ser pescados com morte e dimensões mínimas
de captura;
C. O custo das Licenças Mensais e Diárias a emitir por cada
uma das Freguesias/Concelhos e para cada tipo de troços de
pesca;
D. Zonas de Pesca Interdita;
E. Zonas/Troços de Pesca Interdita e Troços de Pesca sem e
com morte, definindo os seus limites, a montante e a
jusante;
F. Os locais onde será efectuado o Licenciamento da Pesca,
explicitando os dias e períodos de funcionamento; e,
G. O tipo de artefactos e iscos permitidos em cada um dos
troços onde seja autorizado o exercício da pesca desportiva.
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9. OUTRAS DISPOSIÇÕES

Todos os pescadores ficam obrigados a fornecer os
elementos estatísticos e biométricos das espécies capturadas
através do preenchimento dos resultados de pesca na Licença
Especial de Pesca a entregar nos respectivos Postos de
Licenciamento.

O não cumprimento desta obrigação será punido com a
proibição de obtenção de Licenças Especiais Diárias para a
presente ZPR no ano seguinte ao da emissão licença de pesca.

Todos os pescadores ficam obrigados a entregar as
licenças

especiais

(resultados

de

de

pesca),

pesca

devidamente

directamente

num

dos

preenchidas
locais

de

licenciamento ou por correio, no prazo máximo de 30 dias.

Cada pescador fica obrigado a manter intactas as galerias
ripícolas e a recolher o lixo que produziu durante o exercício da
pesca.

Em

condições

especiais,

nomeadamente

quando

se

verificar uma acentuada diminuição do nível das águas ou
alguma alteração drástica das condições bióticas do meio, a
DGRF/CFN/NF poderá suspender a venda de Licenças Especiais
Diárias, sendo tal suspensão previamente tornada pública
através de Edital.

Nos casos omissos ao presente regulamento, o exercício
da pesca rege-se pelo disposto na actual Lei da Pesca e demais
legislação complementar em vigor, estando a fiscalização a
cargo das entidades com competência no presente âmbito.
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10.

PROPOSTA DE EDITAL

A DIRECÇÃO GERAL DOS RECURSOS FLORESTAIS, de acordo
com o disposto no número ____ do Regulamento da Zona de
Pesca Reservada do Rio Olo e seus afluentes, aprovado pela
Portaria nº ____/200__, de ___ de _________, faz público
que:
1) Está sujeita a regulamentação especial a pesca desportiva no
rio Olo e seus afluentes, desde a sua nascente, no lugar de
Meroicinhas, Freguesia de Lamas de Olo, Concelho de Vila
Real, e a sua confluência com o rio Tâmega, a jusante da
Ponte de Souto, Freguesias de Fridão e de Vila Chã do
Marão, Concelho de Amarante, numa extensão total de cerca
43700 metros.
2) Para o exercício da pesca os pescadores desportivos devem
fazer-se sempre acompanhar dos documentos a seguir
indicados e dos demais que venham a ser exigidos por
qualquer diploma legal:
a.

Licença de Pesca Desportiva, válida para os Concelhos
de Vila Real, Mondim de Basto e Amarante;

b.

Licença Especial para um ou mais Troços da Zona de
Pesca Reservada do rio Olo; e,

c.

Bilhete de Identidade ou Passaporte.

3) Os indivíduos que exerçam a pesca nesta ZPR sem serem
possuidores da necessária licença especial são considerados
sem licença de pesca.
4) As Licenças são de 5 (cinco) tipos:
a.

Tipo A

–

Válida

para

pescadores

residentes

nas

freguesias de Lamas de Olo, no Concelho de Vila Real,
Ermelo,

Paradança

e

Campanhó,

no

Concelho

de

Mondim de Basto, e Rebordelo, Canadelo, Fridão, Olo e
Vila Chã do Marão, no Concelho de Amarante, para a
pesca com morte.
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b.

Tipo B

–

Válida

para

pescadores

residentes

nas

freguesias de Lamas de Olo, no Concelho de Vila Real,
Ermelo,

Paradança

e

Campanhó,

no

Concelho

de

Mondim de Basto, e Rebordelo, Canadelo, Fridão, Olo e
Vila Chã do Marão, no Concelho de Amarante, para a
pesca sem morte.
c.

Tipo C – Válida para os pescadores residentes nas
restantes

Freguesias

dos

Concelhos

de

Vila

Real,

Mondim de Basto e Amarante, que optem pelo exercício
da pesca desportiva com morte nos troços definidos
especificamente para a prática daquele tipo de pesca.
d.

Tipo D – Válida para os pescadores residentes nas
restantes

Freguesias

dos

Concelhos

de

Vila

Real,

Mondim de Basto e Amarante, que optem pelo exercício
da pesca desportiva sem morte nos troços definidos
especificamente para a prática daquele tipo de pesca.
e.

Tipo E – Válida para os restantes pescadores que optem
pelo exercício da pesca desportiva com morte nos troços
definidos especificamente para a prática daquele tipo de
pesca.

f.

Tipo F – Válida para os restantes pescadores que optem
pelo exercício da pesca desportiva sem morte nos troços
definidos especificamente para a prática daquele tipo de
pesca.

5) Nesta Zona de Pesca Reservada (ZPR) observar-se-ão as
seguintes disposições:

a.

É expressamente proibido o exercício da pesca em todos
os

afluentes

e

nos

troços

do

rio

Olo

a

seguir

discriminados, os quais passam a constituir a rede de
Zonas de Pesca Interdita desta ZPR:
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1. TROÇO 1 – TPI – 5,40 KM – Definido entre a
nascente do rio Olo, lugar de Meroicinhas (Freguesia
de Lamas de Olo, Concelho de Vila Real), até ao
limite a montante da Ponte de Curros, situado em
Lamas de Olo (Freguesia de Lamas de Olo, Concelho
de Vila Real);
2. TROÇO 3 – TPI – 1,43 KM – situado entre o limite do
concelho de Vila Real e a confluência com o Ribeiro
da Açureira (Freguesia de Ermelo, concelho de
Mondim de Basto)
3. TROÇO 5 – TPI – 3,16 KM – Situado entre o local
situado a cerca de 100 metros a montante das Fisgas
de Ermelo (Freguesia de Ermelo, concelho de Mondim
de Basto) e a confluência com a Ribeira de Fervença
(Freguesia

de

Ermelo, concelho

de

Mondim

de

Basto);
4. TROÇO 8 – TPI – 1,23 KM – Entre o limite definido
pela

Ponte

de

“Febro”,

(Freguesia

de

Ermelo,

Concelho de Mondim de Basto) e a confluência com o
Ribeiro de Covelo (Freguesia de Ermelo, Concelho de
Mondim de Basto);
5. TROÇO 10 – TPI – 1,43 KM – Entre o limite definido
a 100 metros a montante da Ponte de Canadelo,
(Freguesias de Canadelo e Rebordelo, Concelho de
Amarante)

e

a

Ponte

da

Guiné

(Freguesia

de

Canadelo e Rebordelo, Concelho de Amarante);
6. TROÇO 12 – TPI – 0,84 KM – Compreendido entre o
paredão da Barragem do rio Olo e a Ponte do “Lugar
do Rio”, que liga as freguesias de Fridão e Olo no
Concelho de Amarante; e,
7. TROÇO 14 – TPI – 0,76 KM – Compreendido entre a
Ponte de Santa Eulália (Freguesias de Fridão e Vila
Chã

do

Marão,

concelho

de

Amarante),

e

a
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confluência com o rio Tâmega, também situada
naquelas freguesias.

b.

É autorizado o exercício da pesca com morte nos
seguintes troços do rio Olo:

1. TROÇO 2 – TPCM – 5,42 KM – Compreendido entre o
limite a montante da Ponte do Curro (Freguesia de
Lamas de Olo, concelho de Vila Real) e o limite dos
Concelhos de Vila Real e de Mondim de Basto;
2. TROÇO 4 – TPCM – 4,06 KM – Compreendido entre a
confluência com o Ribeiro da Açureira e o limite
definido pelo local situado a cerca de 100 metros a
montante das Fisgas de Ermelo, ambos situados na
Freguesia de Ermelo, Concelho de Mondim de Basto;
3. TROÇO 7 – TPCM – 3,80 KM – Compreendido entre a
confluência com o Ribeiro de Altos Eiros e a Ponte de
“Febro”, ambos os locais situados na Freguesia de
Ermelo, Concelho de Mondim de Basto;
4. TROÇO 9 – TPCM – 7,58 KM – Compreendido entre a
confluência com o Ribeiro de Covelas ( Freguesia de
Ermelo, Concelho de Mondim de Basto) e 100 metros
a montante da Ponte de Canadelo (Freguesias de
Canadelo e Rebordelo, Concelho de Amarante);
5. TROÇO 13 – TPCM – 2,46 KM – Compreendido entre
a

Ponte

do

“Lugar

do

Rio”,

situada

entre

as

Freguesias de Fridão e Olo, Concelho de Amarante, e
a Ponte de Santa Eulália, Freguesias de Vila Chã do
Marão e Fridão, Concelho de Amarante.

c.

É apenas autorizado o exercício da pesca sem morte nos
seguintes troços do rio Olo:

18

1. TROÇO 6 – TPSM – 3,70 KM – Definido entre a
confluência

com

a

Ribeira

da

Fervença

e

a

confluência com a Ribeira de Altos Eiros (Freguesias
de Ermelo, Concelho de Mondim de Basto);
2. TROÇO 11 – TPSM – 2,47 KM – Situado entre a
Ponte da Guiné e o paredão da Barragem do rio Olo,
Freguesias de Fridão, Olo, Rebordelo e Canadelo,
Concelho de Amarante.

d.

As espécies piscícolas que podem ser capturadas e
respectivas dimensões mínimas são as definidas na
actual legislação da pesca nas águas interiores;

e.

O número máximo de exemplares de Salmo trutta,
vulgo truta fario, a capturar, por dia e por pescador, é
de 10 exemplares;

f.

Nos troços nºs 6 e 11, onde apenas se poderá pescar
sem

morte,

é

expressamente

proibido

reter

ou

transportar qualquer espécie piscícola, estando por isso
inviabilizada a utilização de meios de retenção (mangas)
e de transporte do peixe (cacifos);

g.

Nos troços nºs 6 e 11, onde apenas se poderá pescar
sem morte, é expressamente proibida a utilização de
amostras ou outros artefactos que incorporem fateixas;

h.

No primeiro ano, tendo por finalidade avaliar a pressão
solicitada, não existirá um número máximo de licenças
especiais diárias a atribuir por dia de pesca e por troço,
com ou sem morte;
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i.

Cada pescador poderá adquirir mais do que um tipo de
Licença Especial de Pesca, sendo que cada uma só
poderá ser usada para o troço e dia de pesca nela
definidos;

j.

As licenças especiais de pesca correspondente a cada
troço de pesca, com ou sem morte, poderá ser adquirida
nas Sedes de Junta de Freguesia na área de influência
desse mesmo troço, ou em locais alternativos por
aquela entidade previamente definido;

k.

Cada Licença Especial de Pesca constitui um documento
pessoal e intransmissível;

l.

O custo das Licenças Especiais de Pesca será de:
1. 0,25 € / Dia para os pescadores locais (Tipo
A) que pretendem pescar nos troços com
morte localizados na área da sua freguesia de
residência;
2. 1,0 € / Dia para os pescadores do Concelho
(Tipo C) que pretendem pescar nos troços com
morte localizados na área do seu concelho de
residência;
3. 2,0 € / Dia para os restantes pescadores
(Tipo E) que pretendem pescar nos troços com
morte do rio Olo;
4. 3,0 € / Mês para os pescadores locais (Tipo
A) que pretendem pescar nos troços com
morte localizados na área da sua freguesia de
residência;
5. 0,2 € / Dia para os pescadores locais (Tipo B)
que pretendem pescar nos troços sem morte
localizados

na

área

da

sua

freguesia

de

residência;
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6. 0,5 € / Dia para os pescadores do Concelho
(Tipo D) que pretendem pescar nos troços
sem morte localizados na área do seu concelho
de residência;
7. 0,5 € / Dia para os restantes pescadores
(Tipo F) que pretendem pescar nos troços sem
morte do rio Olo;
8. 2,0 € / Mês para os pescadores locais (Tipo
B) que pretendem pescar nos troços sem
morte localizados na área da sua freguesia de
residência;

m. As licenças especiais diárias podem ser obtidas a partir
do início da segunda quinzena de Fevereiro, sendo que a
abertura oficial da pesca coincidirá anualmente com o
primeiro dia do mês de Março e o seu encerramento no
último dia do mês de Julho, podendo-se pescar todos os
dias da semana;

n.

As Licenças Especiais Diárias podem ser obtidas nas
Sedes das Juntas de Freguesia ou noutros por elas
indicadas, cujos contactos são os seguintes:

•

Lamas de Olo – Concelho de Vila Real –
(Telefone: 259 342 183) – Troço 2;

•

Ermelo – Concelho de Mondim de Basto –
(Telefone: 255 381 495) – Troços 4, 6 e 7;

•

Paradança – Concelho de Mondim de Basto
– (Telefone: 255 382 221) – Troço 9;

•

Campanhó – Concelho de Mondim de Basto
– (Telefone: 259 979 781) – Troço 9;

•

Rebordelo – Concelho de Amarante –
(Telefone: 255 323 878) – Troços 9 e 11;
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•

Canadelo

–

Concelho

de

Amarante

–

(Telefone: 255 426 270) – Troços 9 e 11 ;
•

Fridão

–

Concelho

de

Amarante

–

(Telefone: 255 426 221) – Troços 11 e 13;
•

Olo – Concelho de Amarante – (Telefone:
255 425 127) – Troços 11 e 13; e,

•

Vila Chã do Marão – Concelho de Amarante
– (Telefone: 255 423 352) – Troço 13.

6) Apenas é permitida a pesca desportiva com uma só cana em
acção de pesca;

7) É expressamente proibido transportar em embarcações,
reter nas margens e utilizar artefactos ou aparelhos de pesca
diferentes dos legalmente autorizados;

8) Em circunstâncias especiais, nomeadamente quando se
verificar uma acentuada diminuição do nível das águas, a
DIRECÇÃO

GERAL

FLORESTAIS/CIRCUNSCRIÇÃO

DOS
FLORESTAL

RECURSOS
DO

NORTE,

poderá suspender a venda de licenças especiais, sendo a
referida suspensão previamente tornada pública através de
Edital;

9) Todos os pescadores que pratiquem a Pesca na presente
Zona de Pesca Reservada ficam obrigados a fornecer à
Direcção Geral dos Recursos Florestais os resultados de
pesca, bem como outros elementos que aquela entidade
entender necessários para efeitos de estudos estatísticos e
biométricos das espécies capturadas;
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10)

Todas as infracções à actual legislação da Pesca nas

Águas

Interiores

e

ao

presente

regulamento

serão

adicionalmente punidas com a proibição de obtenção de
novas licenças especiais de pesca para esta ZPR durante um
período efectivo de um ano.

E, para constar se publica este Edital e outros de igual teor que vão
ser afixados nos lugares públicos do costume.

DIRECÇÃO GERAL DOS RECURSOS FLORESTAIS, ___ DE ___DE 2007

O DIRECTOR GERAL,

_______________________
(FRANCISCO CASTRO REGO)
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11.

LICENÇAS ESPECIAIS
Estas

poderão

ser

obtidas

nos

locais

previamente

definidos anualmente em EDITAL.

12.

NORMAS DE PESCA, ÉPOCA DE DEFESO, PROCESSOS
DE PESCA, NÚMERO E DIMENSÕES MINIMAS DAS
ESPÉCIES

CAPTURADAS

E

PROVAS

DE

PESCA

DESPORTIVA

Esta Zona de Pesca Reservada (ZPR) será constituída por
catorze troços, conforme o discriminado anteriormente em 6.,
num total de aproximadamente 43700 metros de extensão e cuja
sinalização respeitará o definido na Portaria 22724, de 17 de
Junho de 1967.

Os troços de pesca, com ou sem morte, e zonas de pesca
interdita

serão

simbologia

identificados

será

divulgada

com
em

sinalização

cada

um

própria,

dos

cuja

postos

de

licenciamento.

A Direcção Geral dos Recursos Florestais/Circunscrição Florestal
do Norte, se for caso disso, poderá definir em Edital a criação ou
supressão de troços onde seja possível pescar, com ou sem morte,
ou nos mesmos interditar o exercício da pesca.

A pesca sem morte pressuporá a obrigatoriedade de devolver,
ao seu meio e em boas condições de sobrevivência, todos os
exemplares pescados.

Nos troços onde se autoriza a pesca sem morte é proibida a
utilização de artes ou artefactos constituídos por uma ou mais
fateixas

(conjunto

de

três

anzóis)

e

reter,

transportar

e

comercializar as espécies piscícolas capturadas.
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O período de pesca nesta ZPR fica compreendido anualmente
entre 01 Março a 31 de Julho.

No primeiro ano e tendo como finalidade avaliar a pressão de
pesca requerida, por cada lote, onde é autorizado o exercício da
pesca, não existe limite máximo de emissão de Licenças Especiais
Diárias, as quais deverão ser passadas pelas entidades autorizadas
para o efeito, nomeadamente as definidas anualmente em Edital
publicitado nos locais habituais, depois de previamente aprovado
pelos Serviços da Direcção Geral dos Recursos Florestais.

Todos os anos, após aprovação dos Serviços da DGRF, será
publicado em Edital o número máximo diário de salmonídeos a
capturar por pescador, definidas as Zonas de Protecção ou Troços
de Pesca Interdita e identificados os troços de pesca, com ou sem
morte.

A DGRF/CFN poderá autorizar a realização de Provas de Pesca
aos salmonídeos desde que os respectivos regulamentos coincidam
com os aprovados por Federação de Pesca Desportiva, cumprindo
com o definido na actual legislação em vigor.
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ANEXOS
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