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PreâmbuloPreâmbulo

No meio da charneca ardida pela estiagem, a terra macia das achadas, as 
águas fecundas dos pegos são o primeiro lugar do homem, a matriz do seu 
conhecimento, a mãe protectora dos mais antigos agricultores e pescadores 
do Guadiana. 
Dos pastores transumantes que sazonalmente atravessavam os seus vaus 
em demanda de outras paragens, aos pequenos grupos de camponeses 
e pescadores que limitavam o seu horizonte às cumeadas do vale, todos 
conheciam o espaço vital do grande rio cada vez mais humanizado por marcas 
ou sítios onde a memória se foi fixando. Um penedo fendido com insólita 
silhueta, um redemoinho ameaçador ou escarpa vertiginosa, concentrando 
por vezes os sinais ocultos de muitas gerações, cumprem quase sempre 
a prosaica função de guia indicador de uma rota perigosa no meio de 
escolhos.

Durante milénios foi este o espaço dos pescadores do Guadiana, das 
primeiras pirogas e estranhas barcas de forma losangular que perduram a 
montante do Pulo do Lobo, até aos ágeis caiques e canoas que chegavam a 
sair ao mar pela boca do estuário.
Durante séculos, os solhos e sáveis do Grande Rio do Sul alimentaram 
saberes e sabores das terras dentro, consolidaram formas de cultura e 
sobrevivência.
As artes da pesca foram sempre artes da vida. Da pesca tradicional depende 
ainda hoje o equilíbrio ecológico das espécies, depende a salvaguarda de 
um património cultural ameaçado e sobretudo a continuidade de uma certa 
forma de civilização, de uma certa forma de sabedoria que, certamente muito 
antes do que imaginamos, a todos será obrigatória para sobreviver com 
alguma dignidade.

Cláudio Torres
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O Rio Guadiana

O Rio Guadiana1 nasce nas lagoas de Ruidera, em Campo Montiel 
(Espanha), a 1700 metros de altitude, percorrendo 810 km até à sua foz no 
Oceano Atlântico, entre Vila Real de Santo António e Ayamonte. Cerca de 260 
km são percorridos em Portugal, com 110 km a servir de fronteira. Os seus 
principais afluentes, em Portugal, são os rios Caia, Degebe, Cobres, Vascão e 
Odeleite, na sua margem direita, e Ardila e Chança na sua margem esquerda 
(Loureiro et al, 1986).

O curso navegável do rio, para navios de médio porte, é de cerca de 48 
km (Costa, 1980), sendo considerado o mais navegável de todos os rios 
portugueses. Apresenta um perfil pouco inclinado, atingindo a fronteira 
portuguesa à cota de 155 m. Corre numa região de chuvas pouco abundantes 
e onde a evaporação é fortíssima, o que torna o seu caudal muito irregular. 

O efeito da maré faz-se sentir até às Azenhas, imediatamente a montante 
de Mértola, a cerca de 70 km da foz. No entanto, considera-se apenas como 
estuário a zona entre a foz e o Pomarão. A variabilidade na intrusão de água 
salgada condiciona fortemente a fauna piscícola do Baixo Guadiana2 .

A bacia do Guadiana destaca-se da paisagem que a rodeia, fortemente 
intervencionada pela agricultura e pelo pastoreio, pela sua interessante fauna 
e flora. Em particular, a fauna piscícola do Guadiana apresenta grande 
diversidade e uma elevada taxa de endemismos3. Um inventário das espécies 
piscícolas  identificadas no Guadiana é apresentado em anexo, na Listagem 
de Espécies de Peixes do Baixo Guadiana .

1 A denominação actual do Rio Guadiana provém da junção do vocábulo árabe para rio, "Uádi",  "Ana" ou "Anas", 
   nome dado ao rio pelos romanos.
2 Considera-se como Baixo Guadiana a zona compreendida entre o  Pulo do Lobo e Vila Real de Santo António. 
3 Espécies ou subespécies que ocorrem numa área relativamente isolada.

O Rio Guadiana

Mapa - Baixo Guadiana

Espanha

Portugal
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A Pesca no RioA Pesca no Rio

A pesca no Guadiana foi, desde sempre, uma actividade exclusivamente 
artesanal, destinada à subsistência das populações ribeirinhas. A origem 
desta actividade, cujos conhecimentos são transmitidos de pais para 
filhos, deve remontar ao paleolítico, período de que datam os primeiros 
vestígios de colonização humana junto do rio (Gonçalves et al., 1998).

O primeiro trabalho disponível sobre a pesca no Guadiana foi publicado 
no final do século XIX (Baldaque da Silva, 1891). Segundo este autor, as 
populações ribeirinhas do Guadiana constituíam, no passado, centros 
de pesca fluvial (Foz de Odeleite, Guerreiros, Laranjeiras, Alcoutim e 
Penha de Águia), de onde irradiavam para todo o rio. No final do 
século XIX a pesca parece ter diminuído de importância devido à 
diminuição dos recursos piscícolas, provavelmente como consequência 
da contaminação das águas, provocada pela actividade das minas de 
São Domingos (Baldaque da Silva, 1891), em grande desenvolvimento 
nessa altura (Garcia, 1982). No século XX, a actividade da pesca parece 
ter normalizado, expandindo-se por diversas localidades ribeirinhas entre 
Mértola e Vila Real de Santo António. 

Durante todos estes anos, as artes de pesca utilizadas no Guadiana não 
variaram muito. No final do século XIX, a colher, o conto, o letrache e, 
sobretudo, as redes de tresmalho e a tarrafa eram as principais artes 
usadas no rio (Baldaque da Silva,1891). Um século depois, em meados 
dos anos 80, o tresmalho continuava a ser a arte mais utilizada, embora 
outras artes, como o aparelho de anzol, as armadilhas (incluindo o 
caneiro), a redisca, a tela e a rapeta fossem usadas em determinadas 

comunidades piscatórias. Nessa altura, a tarrafa era utilizada unicamente 
a montante de Mértola e restava apenas uma embarcação dedicada 
à pesca com a colher, em Guerreiros do Rio. Artes como o conto e o 
letrache tinham sido, praticamente, abandonadas (Franca et al., 1987).

Nos últimos anos, a importância da pesca no Guadiana diminuiu 
drasticamente devido, sobretudo, à sua reduzida rentabilidade, o que 
não tem encorajado o recrutamento de novos pescadores nesta região. 
A introdução de legislação, a partir de 19874, proibindo a utilização 
de determinadas artes e métodos de pesca e introduzindo restrições 
noutras, tornaram a sua utilização ainda menos rentável. Estas condições 
conduziram ao abandono definitivo de algumas artes tradicionais, como, 
por exemplo, o conto, o letrache, a colher e o caneiro.

Em 1999, segundo dados da Direcção Geral das Pescas e Aquicultura, o 
número de embarcações licenciadas para a pesca no Baixo Guadiana era 
de 46, estando envolvida na pesca cerca de meia centena de pescadores 
inscritos na capitania de Vila Real de Santo António. Dos antigos 
pescadores que usaram artes tradicionais, actualmente abandonadas, e 
de outras pessoas com conhecimentos sobre essas artes de pesca, resta 
ainda um pequeno número (alguns com idade avançada), espalhado por 
algumas localidades junto ao Rio (Mértola, Penha de Águia, Alcoutim, 
Guerreiros do Rio e Castro Marim). 

4  A regulamentação da pesca no Rio Guadiana é feita pelo Decreto Regulamentar 43/87 de 17 de Julho, 
alterado pelos Decretos Regulamentares 3/89, de 28 de Janeiro e 28/90, de 11 de Setembro.
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No Guadiana existem quatro tipos de embarcações utilizadas na pesca,  
o bote, a pateira ou bateira, a chata e a lancha embora actualmente 
se utilize, quase exclusivamente, a última. Ao longo dos tempos, as 
principais espécies de interesse comercial no Baixo Guadiana parecem 
não ter variado5 . Entre estas encontram-se espécies migratórias como 
a enguia (ou eiró), a lampreia, o sável e a saboga (ou savelha) e ainda 
outras, como as tainhas (muge), as bogas e os barbos. 

A estas espécies juntam-se outras, essencialmente marinhas, que em 
determinadas épocas do ano sobem o rio com a maré, como são 
os casos da corvina e do robalo. Na foz, pescam-se actualmente o 
linguado e o charroco, para além de se capturarem alguns moluscos 
bivalves (conquilha, berbigão e ameijoas). O esturjão (solho-rei), espécie 
migratória agora inexistente no rio, foi também, no passado, um 
importante recurso pesqueiro do Guadiana.

Periodicamente ocorrem fenómenos de grandes mortalidades de peixes 
em determinados pontos do percurso do rio, resultantes, em geral, do 
efeito de “blooms” de algas cianofíceas que, por sua vez, derivam de 
processos de eutrofização em várias zonas do rio (ver e.g., Oliveira, 
1991). 

Pateira ou bateira

Lancha

5  Ver Listagem de Espécie de Peixes do Guadiana, em anexo.
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O Projecto "Artes de Pesca Tradicionais do Baixo Guadiana"O Projecto "Artes de Pesca Tradicionais do Baixo Guadiana"

Museu do Rio - Guerreiros do Rio

A elaboração do presente catálogo resultou do trabalho desenvolvido 
durante o projecto “Artes de Pesca Tradicionais do Baixo Guadiana”, 
financiado pelo FEDER, no âmbito do Programa Operacional do Algarve 
(PROA). 

Este projecto, da responsabilidade da Universidade do Algarve, foi 
realizado entre Outubro de 1998 e Março de 2000. Consistiu na recolha 
de artes e utensílios de pesca (ver Listagem de Artes de Pesca do 
Baixo Guadiana, em anexo) utilizadas, ao longo dos tempos, no Baixo 
Guadiana, com vista à constituição de uma colecção para o Museu do 
Rio, em Guerreiros do Rio. 

Durante a realização deste trabalho foram contactados antigos e actuais 
pescadores e familiares de alguns pescadores já falecidos, bem como 
outras pessoas e entidades intervenientes na pesca, no sentido de se 
obterem informações sobre a pesca e as artes de pesca utilizadas, para a 
elaboração deste catálogo.  Este estudo permitiu confirmar, esclarecer e 
completar as informações publicadas anteriormente por Costa e Franca 
(1982) e Franca et al. (1987), autores que, para além de Baldaque da Silva 
(1891), publicaram trabalhos sobre a pesca no Guadiana.
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O CatálogoO Catálogo

Neste catálogo foram considerados como artes de pesca todos os 
instrumentos utilizados especificamente para capturar organismos vivos 
aquáticos no Baixo Guadiana, entre o Pulo do Lobo e Vila Real de Santo 
António. As artes identificadas foram classificadas de acordo com o 
Sistema Internacional de Classificação de Artes de Pesca6, que se baseia, 
sobretudo, no seu processo de captura. Tal como noutros sistemas de 
classificação, encontraram-se dificuldades na classificação de algumas 
das artes, como o tapa-esteiros, o conto, o letrache e a redisca. As artes 
de pesca identificadas no Guadiana pertencem aos Grupos de Artes 
de Pesca apresentados neste catálogo, pela seguinte ordem: Redes de 
Emalhar e de Enredar (Tresmalhos, Redes de Emalhar e Tapa-esteiros7), 
Linhas e Anzóis (Aparelho de Anzol, Cana de Pesca, Varestilha e Zagaia), 
Armadilhas (Nassas, Covo, Letrache, Conto, Caneiro e Tela), Redes 
de Sacada de Mão (Colher e Rapeta), Redes de Arremesso (Tarrafa), 
Pesca por Ferimento (Fisga), Arrasto não especificado (Redisca), Artes 
Envolventes-Arrastantes (Levada), Arrasto de Fundo (Arrasto de Varas), 
Dragas Manuais (Arrasto de Cintura), Arte não especificada (Arrasto de 
Mão) e Pesca à Mão.

Para a descrição da informação técnica e científica contida no catálogo 
procurou-se, sempre que possível, apresentar uma linguagem corrente, 
de modo a poder abranger um público alargado. Também nas ilustrações, 
optou-se por apresentar desenhos “não técnicos” para a representação 
das artes de pesca. Deste modo, a percepção da arte de pesca pelo leitor 

6 Classificação Estatística Internacional Normalizada das Artes de Pesca  (Nédélec, 1982; Leite et al., 1991)
7 O tapa-esteiros, embora funcione mais como uma armadilha de tipo Barreira, está incluído na categoria das Redes de Emalhar e de Enredar (ver Nédélec, 1982 ou Leite et al., 1991).
8 Carneiro et al. (em publicação) apresentam planos técnicos para algumas artes de pesca do Guadiana. 

fica mais facilitada do que se tivéssemos rigorosamente recorrido aos 
planos técnicos das artes8.

Para cada arte são referidos exemplos relativamente às suas dimensões, 
já que não seria possível encontrar dimensões uniformes ao longo 
do Guadiana, face ao carácter artesanal com que são construídas. 
As dimensões referem-se a exemplares a que se teve acesso, quer 
pela recolha feita para o Museu do Rio, quer pelo levantamento dessa 
informação aquando das saídas de campo.

À descrição das artes de pesca, associaram-se algumas das espécies 
ou grupos de espécies com importância, actual ou passada, na pesca. 
A apresentação de alguma informação sobre a biologia dessas espécies 
permite compreender melhor a associação dos recursos pesqueiros a 
determinadas artes de pesca, a determinadas épocas e locais do rio. 
No texto é feita referência às espécies de peixes através do seu nome 
vulgar. A correspondência entre as designações vulgares e as científicas 
é estabelecida na Listagem de Espécies de Peixes do Baixo Guadiana, em 
anexo.

O catálogo compreende 70 ilustrações igualmente repartidas entre 
desenhos e fotografias originais, com excepção da fotografia do Conto 
(página 34), retirada de um vídeo da Rádio-televisão Portuguesa, e da 
fotografia da Colher (página 34), de autor desconhecido, cedida por 
Hélder Oliveira.
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As Redes de Tresmalho, ou simplesmente Tresmalhos, pertencem à 
categoria das Redes de Emalhar e de Enredar. Este último conjunto de  
artes, vulgarmente designado por Redes, são as mais utilizadas em 
todo o Guadiana, devido à sua fácil manipulação e maior rentabilidade 
relativamente a outras artes. 

No Guadiana, a arte de tresmalho é usada durante todo o ano, variando 
as suas características, em determinadas épocas, consoante a espécie 
a que se dirige. Assim, existem os tresmalhos para muge (durante todo 
o ano), saboga (entre Março e Junho), lampreia (entre Janeiro e Abril) 
e ainda as chamadas Redes Corvineiras, utilizadas entre Abril e Agosto 
para a captura da corvina que, nessa altura, sobe o rio com a maré. 
Entre as principais espécies capturadas por tresmalho contam-se ainda 
barbos, bogas, tainhas, a savelha, o achigã e a perca-sol.

O Tresmalho é constituído por três panos de rede rectangulares, 
sobrepostos. Os panos exteriores, de malhagem mais larga, são 
denominados de alvitanas e o pano do meio, de malhagem mais 

a cortiça na confecção das bóias que, tal 
como os chumbos, são compradas feitas. 
Dependendo da malhagem do pano miúdo, 
assim é estabelecida a malhagem das alvitanas. 
As dimensões dos tresmalhos variam de acordo 
com a espécie a que se dirigem. Por exemplo, 
foram observadas redes de 20 a 22 m de 
comprimento e 1,5 a 2,5 m de altura, com 
malhagem entre 30 e 120 mm, no miúdo, e 
entre 300 e 450 mm, nas alvitanas. 

As redes, que antigamente eram manufacturadas 
pelos próprios pescadores com fio de algodão 
são fabricadas, actualmente, de multifilamento 
sintético (fio de poliamida9 torcido), apesar de já 
terem sido encontrados tresmalhos fabricados 
com fio de Rede Tansa (monofilamento de 
Nylon). Esta substituição deve-se ao facto de 
as fibras sintéticas serem mais resistentes e 
duradouras do que as fibras naturais. O pano do 
miúdo é actualmente comprado feito, enquanto 
as alvitanas são ainda fabricadas pelos próprios 
pescadores. 

1.Tresmalhos1.Tresmalhos

9 Vulgarmente designado por Nylon

Malhagem

O Tresmalho é uma arte muito eficaz mas pouco selectiva. O peixe 
fica retido por enredamento no miúdo, após ter atravessado uma das 
alvitanas. 

apertada, é denominado de miúdo. 
Estes são entralhados em dois cabos, 
o cabo das bóias ou “corchas” (porque 
antigamente as bóias eram feitas de 
cortiça), na parte superior, e o cabo 
dos chumbos, na parte inferior. O 
espaço existente entre dois entralhes 
designa-se por “arcala”. Os materiais 
sintéticos vieram também substituir 
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Esta arte  é utilizada, no Guadiana, em unidades individuais ou 
em caçadas, constituídas por duas ou mais unidades juntas nas 
extremidades, de modo a formar uma maior área capturante. Pode ser 
fundeado ou derivante, disposto em forma de meia-lua junto a uma das 
margens, em recantos do rio ou atravessado de uma margem à outra. 
Normalmente, a arte é colocada paralelamente à margem, e não na 
perpendicular, para evitar a colmatação da rede por folhas, paus, ramos 
e outro tipo de materiais arrastados pelas correntes. O Tresmalho para 
Lampreia é disposto em forma de saco, de modo a que a lampreia fique 
presa ao subir o rio. A duração dos lanços é variável. 

Diferentes modos de operação comTresmalho 
utilizados no Guadiana
Batida, Batuque ou Corrida: as redes são dispostas junto à margem, em 
forma de meia-lua, ficando a embarcação entre a rede e a margem. 
Seguidamente, o pescador rema junto à margem, batendo com os remos 
na água com o intuito de afugentar o peixe na direcção da rede. A rede é 
depois alada e o processo repetido noutro local. Este modo de operação 
é utilizado na captura do muge pequeno (miúdo de 30 mm) e grande 
(miúdo de 70 mm).

Saboga, Savelha10 (Alosa fallax)

Esta espécie pode atingir entre 20 e 50 cm de comprimento. 
Diferencia-se do Sável por apresentar menores dimensões 
e pela série de manchas escuras dispostas atrás do 
opérculo. Distribui-se ao longo da costa atlântica da 
Europa, do Mar Mediterrâneo e do Mar Negro. É um peixe 
pelágico (vive habitualmente na zona média ou superficial 
de lagos e mares).
Migrador anádromo, inicia a migração para a reprodução 
em Março, subindo os rios até onde se faz sentir a maré 
ou acima, e deposita os ovos sobre fundos de gravilha, no 
leito do rio. Crê-se que, em seguida, os adultos regressam 
ao mar. A postura é semelhante à do Sável, mas a Savelha 
pode reproduzir-se em locais mais próximos dos estuários 
e a maioria dos reprodutores regressa ao mar, repetindo a 
migração anádroma no ano seguinte. Alimenta-se 
principalmente de pequenos peixes, crustáceos e 
zooplancton. É pescado durante a época de migração, 

com redes de Tresmalho.

Fontes: Almaça (1996), DGF (1999), Whitehead et al.(1984)

10 O macho da Saboga é denominado de Machinho.

Batida - Mértola
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Almatar: as redes (normalmente caçadas de dois panos) são fundeadas 
junto à margem e recolhidas no dia seguinte, sendo depois recolocadas 
no mesmo local. Este modo de operação destina-se à captura de muge 
grande (miúdo de 70 mm), de barbo grande (miúdo de 90 mm) e de 
lampreia (miúdo de 32,5mm). 

Deriva: as redes (normalmente caçadas de dois a três panos) derivam ao 
sabor da corrente, nas zonas mais largas do rio. Numa das extremidades 
é colocada uma bóia, permanecendo a outra presa à embarcação, que 
lhe acompanha o movimento. Antes da alagem da rede, o pescador bate 
com os remos na água, à semelhança da pesca à batida. Este modo de 
operar destina-se à captura de saboga, sável e taínha (miúdo de 70 mm). 
Para a captura do machinho (o macho da saboga), utiliza-se um miúdo 
de 30 mm.

Arrasto: era um processo de pesca alternativo ao de Deriva, em que a 
mesma arte era arrastada por duas embarcações, cada uma puxando 
uma extremidade da rede. Este tipo de pesca deixou de ser utilizado por 
não ser rentável.

Almadafado: as redes, em caçadas de dois ou três panos, operavam 
paralelamente à margem com bóias de cortiça muito grandes, 
denominadas almadafas, espaçadas regularmente ao longo do cabo de 
bóias, de modo a evitar que as redes batessem no fundo. Enquanto um 
barco, na extremidade mais a jusante, ia puxando a rede ao longo do rio, 
o outro, na extremidade oposta, ligeiramente mais junto à margem, ia 
batendo com os remos, de forma a afugentar o peixe da margem para a 
rede. Neste tipo de pesca, dirigida ao muge, eram utilizadas redes com 
miúdo de 30 mm.

Corvina (Argyrosomus regius)

A Corvina  é um peixe que pode atingir 
até 2 m de comprimento, embora 
habitualmente apresente dimensões 
menores, até 50 cm. Encontra-se em águas 
costeiras, entrando frequentemente nos 
estuários e lagoas costeiras. 
Apresenta um elevado valor comercial.
Alimenta-se de outros peixes, 
especialmente de clupeídeos e mugilídeos.
A reprodução ocorre normalmente entre Abril 
e Julho, em águas costeiras.
No Guadiana, as corvinas são capturadas, a 
montante da foz, com redes de Emalhar 
e de Tresmalho e, ainda, com Aparelho de 
Anzol, na foz.

Fonte: Whitehead et al. (1986 a)
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altura e malhagem variável, consoante a espécie-alvo. Por exemplo, para 
a captura dos barbos foram encontradas redes com cerca de 3,20 m de 
altura e 32 cm de malhagem, enquanto que para o sável e saboga as 
redes observadas mediam 3,60 m de altura e tinham 18 cm de malhagem. 
As Redes Corvineiras observadas, construídas com multifilamento de 
Nylon torcido, tinham cerca de 70 a 80 m de comprimento e 5 a 6 m de 
altura. A malhagem utilizada é muito variável (40-80 cm), dependendo do 
tamanho das corvinas que estão a entrar no rio. 

As Redes de Emalhar são artes bastante selectivas no que se refere à 
espécie alvo e ao tamanho dos exemplares capturados, desde que sejam 
devidamente construídas. O peixe, por não ver a rede ou por querer 
passar através dela, acaba por ficar emalhado, preso por uma malha 
à volta da cabeça, atrás do opérculo ou à volta do corpo, enredado ou 
preso pelos dentes, barbatanas ou outros apêndices.

2.Redes de Emalhar2.Redes de Emalhar

As Redes de Emalhar pertencem à categoria das Redes de Emalhar 
e de Enredar. As mais utilizadas no Guadiana são as chamadas Redes 
Tansas, cuja utilização, embora já pouco frequente, ainda se pode 
observar em Mértola, Pomarão, Alcoutim e Vila Real de Santo António. 

São usadas, entre Abril e Julho, para capturar a saboga, à superfície. 
Utilizam-se também para capturar o sável e o barbo, podendo ser 
fundeadas ou de deriva. As chamadas Redes Corvineiras, para além dos 
Tresmalhos, incluem igualmente redes de emalhar dirigidas à corvina. 
São usadas entre Abril e Agosto, altura em que a corvina sobe o rio 
com a maré. As redes, quando deixadas de um dia para o outro, são 
colocadas junto à margem. Nas marés mortas podem ser atravessadas 
no rio, sendo levantadas após a maré.

Rede Tansa - Pormenor 

Peixe emalhado

Estas artes são fundeadas 
a meia-água ou mais junto 
ao fundo, consoante o 
estado do rio. As redes são 
colocadas quando a maré 
está a encher e retiradas 
durante a mudança de 
maré (com a água parada), 
para evitar que, durante a 
vazante, muitos dos peixes 
enredados escapem.

A Rede Tansa é 
constituída por um único 
pano de rede, de 
monofilamento de Nylon 
(fio de tansa ou fio de 
côco), entralhado num 
cabo superior, o cabo 
das bóias, e num cabo 
inferior, o cabo dos 
chumbos. O pano de 
rede, que actualmente 
é comprado feito, tem 
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O Tapa-esteiros é uma arte incluída na categoria das Redes de Emalhar 
e de Enredar, embora funcione mais como uma Armadilha de Tipo Barreira. 
Actualmente o seu uso está proibido. 

Como o nome indica, os Tapa-esteiros eram colocados a tapar a entrada 
dos esteiros do rio. Eram utilizados para capturar muge e robalo, entre 
outras espécies, durante todo o ano, no início das marés altas e, de 
preferência, com águas barrentas.

3.Tapa-esteiros3.Tapa-esteiros
 
Esta arte é constituída por um pano 
de rede com dimensões variáveis, 
consoante o local onde era colocado. 
Na extremidade inferior, a rede é 
munida de chumbos, de modo a 
ficar distendida. Nos esteiros que 
vasam completamente, os peixes 
ficam retidos junto à parte inferior 
da rede, sendo assim facilmente 
apanhados. 

Nos esteiros em que a água não 
vasa completamente, eram colocados 
Tapa-esteiros com um ou mais sacos 
de rede, visando a captura dos 
peixes.

Para capturar o peixe retido junto 
à rede e que não tivesse entrado 
nos sacos, utilizava-se uma outra 
arte de pesca, a Redisca (pág. 39). 
Para transportar o peixe era usado o Chalavar

Chalavar, um utensílio de pesca muito comum no Guadiana. 

A colocação do Tapa-esteiros no local de pesca era realizada durante a 
maré-baixa por dois a três homens. A extremidade inferior da rede era 
presa ao fundo com uns paus, denominados gravetos. 

Dispunham-se também, presas à rede, umas estacas ou varas, 
inicialmente deitadas sobre o fundo, que eram içadas depois da maré 
subir, para manter a rede na vertical, pronta a pescar.
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Barcos em Alcoutim
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4.Aparelho de Anzol4.Aparelho de Anzol

O Aparelho de Anzol, conhecido por palangre, anzoleiro ou espinel, 
pertence ao grupo de artes de pesca designado por Linhas e Anzóis. 

Depois do Tresmalho, é a arte de pesca de maior importância em todo o 
Baixo Guadiana, particularmente em Alcoutim, Guerreiros do Rio e Vila 
Real de Santo António. Esta arte é dirigida particularmente à enguia, 
capturando também barbos e robalos. Na foz, são igualmente capturados 
o linguado e o charroco. É uma arte utilizada durante todo o ano na foz e, 
irregularmente, noutras localidades  ao longo do rio.

Enguia, Eiró11 (Anguilla anguilla)

Normalmente a enguia tem entre 30 e 60 cm de 
comprimento, podendo as fêmeas atingir 
ocasionalmente os 150 cm, enquanto os machos não 
ultrapassam os 51 cm . Durante a migração, para se 
reproduzir, muda a sua coloração, passando a ter cor 
negra no dorso e prateada no ventre. Pode viver entre 
6 e 20 anos.
Esta espécie ocorre no Atlântico Este, desde a Islândia 
até às ilhas Canárias, e também nos mares Báltico 
e Mediterrâneo, tanto ao longo da costa como em 
estuários e rios.
As enguias alimentam-se de zooplâncton, na fase juve-
nil, e de peixes, crustáceos, anelídeos e larvas de 
insecto, na fase adulta. Durante as migrações não se 
alimentam. 
Trata-se de uma espécie catádroma (migra para o mar 
para se reproduzir). No final da Primavera, os adultos 
iniciam a migração para o Mar dos Sargaços, onde 
desovam. As larvas vivem durante cerca de três anos 
nas correntes marinhas, até se transformarem em 
angulas (corpo cilíndrico e transparente), migrando em 
seguida para os rios, onde permanecem até ao estado 
adulto. A enguia é uma espécie de elevado valor 
comercial e, durante a fase de angula ou meixão, é 
pescada com rapetas e telas e, na fase adulta, com 
nassas e anzol.

11 As larvas da enguia são denominadas de Enguias-de-vidro, Angulas ou Meixão.

Fontes: Almaça 
(1996) , Whitehead 
et al. (1986b), Tero-
fal (1979).
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Robalo (Dicentrarchus labrax)

Durante o Verão, o Robalo encontra-se em águas 
costeiras marinhas e águas salobras, nos 
estuários, e efectua deslocações consideráveis para 
montante no Rio Guadiana, sendo aí pescado e 
apresentando elevado valor comercial. Durante os 
meses de Inverno, migra para águas mais profundas. 
O comprimento máximo é de 100 cm e pode atingir 
um peso de 12 kg.
Alimenta-se principalmente de camarões, moluscos 
e peixe. Distribui-se ao longo da costa europeia, 
desde o sul da Noruega até ao Mar Negro. 
A reprodução ocorre de Janeiro a Março. 
No Guadiana é pescado com redes de Emalhar e 
de Tresmalho, e ainda com aparelho de anzol.

Fonte: Whitehead et al. (1986 a)

O Aparelho de Anzol é constituído por uma linha principal, a madre, à 
qual se encontram ligados os estralhos, linhas secundárias espaçadas 
em intervalos regulares e terminadas por um anzol iscado. O  material 
utilizado na construção do aparelho de anzol é o monofilamento de Nylon 
(fio de côco).
 
Quando não está a operar, o aparelho é cuidadosamente enrolado numa 
celha com os anzóis presos em redor, numa superfície de cortiça. 
As celhas são normalmente feitas com material disponível, que tanto 
pode ser uma antiga peneira de farinha como um vulgar alguidar. Na 
preparação para a pesca, os anzóis, uma vez iscados, são deixados 
pendurados de fora da celha, com o cuidado de que não se enrolem uns 
nos outros. Por vezes, para assegurar que tal não acontece, é colocada 
areia molhada em cima da cortiça, de forma a fixar os estralhos. 

As dimensões do aparelho de anzol diferem consoante o local onde este 
vai ser utilizado. O número de cordéis, cordas ou guitos, nomes dados 
às várias porções que, unidas, constituem o aparelho, varia consoante 
o espaço disponível para calar o aparelho. Em cada cordel há um 
determinado número de anzóis que actualmente varia entre 100 e 500.  
Para lastrar o aparelho são utilizadas pedras, dependuradas da madre 
em intervalos regulares.

O isco usado nos anzóis varia de acordo com o local em que se realiza 
a pesca e com a espécie a que se dirige. Assim, no estuário é usada 
sardinha, casulo, lingueirão, camarinha e galera, enquanto que, mais a 
montante, é utilizada minhoca, lesma e azeitona. Na pesca do barbo são 
usados figos secos, minhoca, camarão, batata frita ou porca-sara (bicho 
de conta), enquanto que na da enguia é utilizada sardinha, camarão ou 
minhoca. 
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As embarcações que pescam com aparelho de anzol no Rio Guadiana 
não dispõem de alador. Levam normalmente dois pescadores, podendo 
este número variar em função do local onde se pesca. Na foz, cada 
embarcação pode levar mais um ou dois pescadores do que a montante 
do rio. O aparelho é largado pela popa, com a embarcação a navegar, 
e é recolhido, por um dos bordos, com a embarcação aproada contra o 
sentido da corrente.

Em Vila Real de Santo António, os pescadores locais estão a utilizar 
aparelhos com estralhos espaçados de uma braça (cerca de 1,80 metros),  
tendo cada estralho o comprimento de meia braça (de modo a não se 
enrolarem durante a operação de pesca). 

De 30 em 30 anzóis colocam uma pedra, para que o aparelho fique 
fundeado. Foram observados aparelhos de 7 a 9 cordéis, com 400 a 500 

Unidade de Aparelho de Anzol Colocação do isco nos Anzóis  Tipo de Isco - galera

anzóis por cordel. Mais a montante do rio, na zona de Guerreiros do Rio, 
os palangres tinham 1 a 3 cordéis, com 100 a 300 anzóis cada. 

Em Vila Real de Santo António é utilizado o anzol pequeno (número 
14), para capturar a enguia e robalos pequenos, e o anzol grande 
(números 8 ou 10), para pescar robalos grandes e corvinas. Nesta área, 
a pesca à enguia faz-se de Março a Junho, a montante de Vila Real de 
Santo António. O anzol número 14 é iscado com camarão, casulo ou 
ralo (denominado localmente por galera e cuja apanha está proibida), 
enquanto que o anzol número 10 é iscado com lula e choco ou até 
mesmo lingueirão. Quando as águas estão claras, usam normalmente 
sardinha. 
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Lúcio (Esox lucius)

O Lúcio é um peixe com o corpo em forma de 
torpedo, podendo atingir 100 cm de comprimento 
e 34 kg de peso, embora a maioria apresente 
dimensões inferiores.
Sedentário, vive em águas doces, nomeadamente 
em rios, lagoas e ribeiras, desde que disponham de 
vegetação subaquática. 
Esta espécie está distribuída por toda a Europa do 
Norte, até à Sibéria, e ainda na América do Norte. 
É uma espécie introduzida no Rio Guadiana.
Reproduz-se na Primavera, em águas pouco 
profundas. 
Predador por emboscada, alimenta-se de 
invertebrados, peixes, anfíbios, pequenas aves e 
pequenos mamíferos.

Fontes: Almaça (1996), Geraldes (1999), Terofal (1979)

A Cana de Pesca, arte incluída na categoria das Linhas e Anzóis, é 
utilizada durante todo o ano, ao longo do Guadiana, por pescadores 
desportivos. A enguia é uma das principais espécies capturadas por esta 
arte.

Esta arte consiste num cana, de dimensões variáveis, com uma linha 
e um ou mais anzóis na sua extremidade que, para pescar, têm que 
ser iscados. As canas de pesca são, actualmente, feitas em materiais 
sintéticos. O material usado na linha é o monofilamento de Nylon. São 
utilizados pequenos lastros de chumbo (chumbinhos), que permitem que 
a linha afunde, uma bóia, que indica quando é que o peixe mordeu o isco, 
e um carreto (pequeno tambor preso à cana, onde a linha é enrolada), 
que tem por fim aumentar ou reduzir o comprimento da linha.

O anzol é iscado com camarão e lesma da terra, entre outros tipos de 
isco. Os lances são normalmente feitos a partir das margens embora 
também possam ser efectuados de bordo de embarcações.

5.Cana de Pesca5.Cana de Pesca

Pesca à cana - Azenhas
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7.Zagaia7.Zagaia

É uma arte pertencente à categoria das Linhas 
e Anzóis, constituída por um conjunto de anzóis, 
atados à extremidade de um pedaço de pau ou 
cana, com as pontas viradas para fora. À outra 
extremidade é presa a linha de pesca, através da 
qual o pescador manipula a zagaia na água.

Esta arte é utilizada apenas em Vila Real de 
Santo António, na captura do polvo (Octopus 
vulgaris). 

O pescador, a bordo de uma embarcação, opera 
a arte junto ao fundo, efectuando movimentos 
verticais de cima para baixo, com o objectivo de 
atrair o polvo. 

A zagaia é normalmente iscada com tainha 
inteira. Quando a água está muito límpida, pode 
ser utilizada uma outra espécie de peixe, o 
ruivo. 

6.Varestilha6.Varestilha

A Varestilha é uma arte da categoria das Linhas e Anzóis. É utilizada 
em Vila Real de Santo António, onde é conhecida por Bastilha. É uma 
variação da arte Barqueira de Varestilha, descrita por Baldaque da Silva 
(1891). 

É composta por uma linha 
vertical tendo amarrada 
perpendicularmente uma vara 
(ou arame), com um peso 
(chumbo) ao centro e dois 
estralhos com anzol, de cada 
lado. 

Esta arte destina-se à captura 
do charroco, espécie que vive 
sobre o fundo. É operada de 
bordo de uma embarcação onde 
o pescador, com movimentos 
verticais , faz com que o chumbo 
bata repetidamente no fundo. 
O peixe afasta-se do fundo 
e, ao ver o isco, é atraído. 
Normalmente usa-se como isco 
sardinha salgada, para que não 
se desfaça. 
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Recolha de Nassa Espanhola - Guerreiros do Rio
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As nassas podem pescar em unidades isoladas ou em teia (conjunto 
de várias armadilhas). As Nassas Espanholas são ligadas duas a 
duas por uma asa, com cerca de dois metros, que prolonga a boca 
perpendicularmente à parte média do plano da boca. Assim, quando 
montadas em posição de pesca, uma fica virada a jusante e outra a 
montante. 

Antigamente as nassas eram iscadas com tremoço, sardinha, saboga e 
machinho. O peixe era atraído pelo isco para o interior da nassa, de onde 
era incapaz de sair. Actualmente não é usado qualquer tipo de isco. 

Pontualmente, podem ser 
encontradas nassas feitas 
com uma armação de ferro 
e cobertas com rede 
plástica, mas consistem 
em adaptações recentes 
feitas pelos pescadores.  

8.Nassas8.Nassas

Nassa espanhola - esquema exemplificativo

Nassa espanhola

As Nassas são Armadilhas desmontáveis, de 
formato cónico. São dirigidas à enguia, sendo 
utilizadas durante todo o ano nas margens 
do rio, em Mértola, Alcoutim, Laranjeiras e 
Guerreiros do Rio. 

As nassas antigas eram rígidas, feitas de vime, em forma de garrafa. 
Actualmente, as nassas são compradas em Espanha, adquirindo, por 
isso, o nome de Nassas Espanholas. 

A Nassa Espanhola é constituída por um saco de rede, de pequena 
malhagem, montado num número variável de aros, cujo tamanho 
diminui de diâmetro da boca para o saco. Estas armadilhas possuem, 
normalmente, um número elevado de aros e dois ou mais endiches, 
colocados em sequência, com o auxílio de guias. Por vezes possuem uma 
ou duas asas laterais, com vista ao encaminhamento dos peixes para a 
entrada da armadilha. A nassa é fixada ao fundo por varas colocadas na 
extremidade do saco e nas extremidades das asas.

Nassa antiga
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O Covo é uma arte pertencente 
à categoria das Armadilhas. 
Trata-se de uma armadilha 
rígida (não desmontável), de 
formato cónico, que caiu em 
desuso no Guadiana. Era 
utilizada em Mértola e Penha 
d’Águia, durante o Inverno, para 
pescar barbos. 

Esta armadilha consiste numa 
espécie de cesto comprido feito 
de verga, vime ou cana, com 
duas entradas e um endiche   
que orienta o peixe ao entrar e 
impede a sua saída. 

É fechado com uma rolha de 
cortiça com dois paus 
atravessados ou com uma 

9.Covo9.Covo

Barbos 
Cumba (Barbus comiza)
Barbo-de-cabeça-pequena (B. microcephalus)
Barbo-do-sul (B. sclateri)
Barbo-de-Steindachner (B. steindachneri)

Das quatro espécies de barbos existentes no Gua-
diana, a Cumba ou Barbo-focinheiro distingue-se 
dos demais pelo seu maior tamanho, podendo 
atingir 100 cm de comprimento, enquanto que os 
outros atingem entre 40 e 50 cm. Distingue-se 
também devido à forma alongada da cabeça e 
focinho. Os barbos têm em comum a preferência 
por águas com corrente fraca e com alguma
profundidade. Alimentam-se junto ao leito dos rios 
e têm, essencialmente, uma dieta detritívora e 
bentónica.Todas as espécies de barbos existentes 
no Rio Guadiana se reproduzem durante a 
Primavera. A Cumba é uma espécie endémica 
(ocorre somente numa área geográfica restrita) da 
Península Ibérica e existe apenas nas bacias dos 
rios Tejo, Guadiana e Guadalquivir. O Barbo-do-sul 
é uma espécie endémica  da zona meridional da 
Península Ibérica e existe no Rio Guadiana, em 
ribeiras do Algarve e no Rio Mira. No Guadiana 
podem ser capturados com Covos, Tresmalho e 
Nassas.

Fontes: Almaça (1996),  Almeida (1989), Doadrio e Perdices 
(1998), Kindersley (1997).

Covo - Mértola

Barbus comiza

tampa de vime. Distingue-se das nassas antigas (ver Nassas) por ter 
maiores dimensões (maior diâmetro e comprimento).  

O Covo operava iscado com tremoço, junto à margem do rio, e com pão 
de farelo nas ribeiras, para capturar peixe miúdo. O peixe, atraído pelo 
isco para o interior do covo, é incapaz de sair, sendo assim capturado.
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O Letrache é uma adaptação de uma 
Armadilha de Tipo Botirão. Era utilizado na 
zona de Mértola na pesca do sável, saboga, 
lampreia e barbo, de Janeiro a Maio. 

Esta arte era colocada com a abertura da 
rede voltada contra o sentido da corrente do 
rio. A abertura do Letrache era normalmente 
virada a jusante, para capturar os peixes 
que sobem o rio, mas, em zonas onde a 
corrente é descendente, como acima das Azenhas ou nos Canais, a 
boca da rede era virada para montante, para capturar os peixes que, 
empurrados pela corrente, desciam o rio.

O Letrache do Guadiana foi descrito por Baldaque da Silva (1891) como 
consistindo num saco de rede miúda, com malha de 15 mm de lado, 
entralhada na boca num quadrado feito com varas amarradas duas a 
duas, mantidas junto ao fundo do rio com o auxílio de uma pedra. À vara 
inferior estava ligada uma tampa que permitia aos pescadores fechar a 
armadilha assim que sentiam a presença de peixe no seu interior. Esta 
descrição da arte, semelhante a uma armadilha de tipo Botirão, não 
corresponde à dos Letraches utilizados actualmente no Guadiana.

Um dos poucos letraches ainda existentes, utilizado num passado recente 
em Mértola, consistia num saco de rede com cerca de 12 m abertura 
horizontal, 3 m de abertura vertical, e cerca de 4 m de comprimento, com 
malhagem decrescente da boca (90 mm) para o fundo do saco (60 mm). 
As partes superior e inferior da boca do saco de rede estavam entralhadas 

em dois cabos, as tralhas, e não 
numa estrutura rígida, tal como 
foi descrita por Baldaque da Silva. 
O cabo inferior era mantido junto 
ao fundo com o auxílio de duas 
pedras, denominadas afundadeiras, 
colocadas uma de cada lado da 
rede.

Esta arte era normalmente mantida 
em operação de pesca com dois 
barcos, colocados um de cada lado, 

como na figura. As duas embarcações ficavam presas a um cabo, que 
atravessava o rio de um lado ao outro, e eram mantidas em posição com 
o auxílio de cabos (os cabrestos), que amarravam as proas à margem. A 
embarcação mais próxima da margem estava igualmente amarrada pela 
popa à margem. 

Os dois pescadores, cada um na sua embarcação, mantinham na 
mão o tento (pedaço de pau preso a um cabo ligado ao saco, que 
permitia detectar a entrada de peixe no saco). Assim, quando algum 
dos pescadores detectava a entrada de peixe na rede, gritava ao outro 
"ala!" e ambos puxavam rapidamente o cabo inferior da boca da rede, 
e as afundadeiras, para impedir que o peixe escapasse. Em seguida, o 
pescador da embarcação junto à margem folgava o cabo de amarração 
da popa e aproximava a sua embarcação da do outro pescador, para, 
em conjunto, procederem à remoção do pescado. Uma vez juntos, os 
pescadores puxavam a rede até chegarem ao peixe, o qual era retirado 
pelas patachas, as zonas laterais da boca da rede entre os cabos superior 
e inferior, ou pela própria boca da rede. 

10.Letrache10.Letrache

                                                 Letrache 
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O Conto poderá ser considerado como uma Armadilha, embora não se 
enquadre em nenhum dos tipos estabelecidos. É uma arte que já caiu 
em desuso e que, actualmente, é considerada ilegal. 

11.Conto11.Conto

Pesca com Conto - Pulo do Lobo
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Sável (Alosa alosa)

O sável é um peixe semelhante à saboga, embora 
possa atingir dimensões superiores. Tem entre 30 e 
50 cm de comprimento, podendo excepcionalmente 
atingir os 70 cm. Ao contrário da saboga, normalmente 
não apresenta manchas escuras nos flancos.
É um peixe pelágico marinho que se encontra 
distribuído ao longo da costa atlântica da Europa e no 
Mar Mediterrâneo. 
É um peixe migrador anádromo (migra para o rio na 
altura da reprodução). No início da 
Primavera, o sável entra nos rios até locais 
com forte corrente e fundos de gravilha, onde se dá 
a postura. A postura ocorre de noite e é bastante ruidosa, 
devido ao rodopiar da fêmea seguida por um ou dois 
machos. Embora a maioria morra, os restantes adultos 
regressam ao mar.
Alimenta-se de pequenos peixes e crustáceos.
A pesca do sável é feita principalmente durante a 
época de migração, com Redes de Emalhar.

Fontes: Almaça (1996), DGF (1999), Whitehead et al. (1984)
Era utilizada na Primavera, entre Março e 
Abril, em zonas de corrente no Pulo do Lobo e 
nas Azenhas, em Mértola. Entre as principais 
espécies alvo da pesca com o Conto estavam 
o sável e a saboga (pesca de dia) e a lampreia 
(pesca à noite).

O Conto consiste num arco de verga, o 
pára, preso a uma vara, a palanca, ao qual 
é entralhado um saco de rede. Do fundo 
do saco até à vara existe uma corda onde é 
colocado um pequeno pau, o tento, que o 
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pescador mantém na mão enquanto pesca e que lhe permite detectar 
a entrada do peixe no saco. A arte, operada a partir da margem, era 
mantida em posição com o auxílio de um cabo, espia ou cabresto, 
amarrado à margem. As dimensões desta arte variavam bastante.

Actualmente é muito difícil encontrar exemplares desta arte. Um dos 
Contos ainda existente, apreendido em Março de 1996, nas Azenhas, 
pelas autoridades de fiscalização de Mértola, possui um arco com 2,70 
m de altura, com as duas extremidades distando entre si de 1,40 m e 
uma vara com 4,60 m de comprimento. O saco de rede apresenta malhas 
entre 50 e 60 mm.

No Pulo do Lobo, devido à fortíssima corrente provocada pelo 
desnível de muitos metros do rio, os peixes que o tentavam subir 

Pulo do Lobo

Lampreia (Petromyzon marinus)

A Lampreia ou Lampreia-marinha, como também 
é denominada, é um peixe que normalmente mede 
entre 30 e 70 cm de comprimento, podendo atingir o 
comprimento máximo de 120 cm. A boca dispõe de 
numerosas pontas córneas, semelhantes a dentes, 
que são utilizadas para a sua alimentação. Trata-se 
de um peixe quase exclusivamente parasita, que se 
alimenta do sangue de uma grande variedade de 
peixes e mamíferos marinhos. A sua distribuição 
alarga-se a toda a região costeira e águas doces 
da Europa e ainda à região costeira atlântica da 
América do Norte.
É uma espécie migradora anádroma (desloca-se para 
os rios na altura da reprodução) comum na bacia do 
Guadiana, onde é pescada, nomeadamente na região 
de Mértola e nas ribeiras que desaguam no Baixo 
Guadiana. A postura ocorre sobretudo em Junho e 
Julho, em água doce corrente e sobre os fundos de 
cascalho de rios e ribeiras. Depois da postura, os 
progenitores morrem. A pesca da lampreia é feita 
com Redes de Emalhar e Armadilhas.

Fontes: Whitehead et al. (1986), DGF (1999), 

ficam ali concentrados, tornando 
este local uma área de pesca 
previlegiada. Cada pescador tinha 
o seu pesqueiro (local onde era 
exercida a pesca) e cada pesqueiro 
tinha um nome, de modo a serem 
facilmente diferenciados. 

No Pulo do Lobo, o rio forma um 
caldeirão rochoso em que os locais 
de pesca são de difícil acesso, 
situando-se alguns deles bastante 
acima do nível da água.

Como medida de segurança, 
o pescador amarrava-se às 
rochas.
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12.Caneiro12.Caneiro

O Caneiro ou Caniço é uma Armadilha de Tipo Barreira, que se encontrava 
instalada em permanência, a montante de Mértola, junto às represas 
de água dos moinhos dos Canais e da Brava. Os dois Caneiros foram 
desmontados em 1989 e 1991, respectivamente.

Estas armadilhas consistiam num conjunto de estacas, colocadas 
verticalmente sobre um pontão de pedra argamassado, disposto 
perpendicularmente ao açude, e entrelaçadas com ramos de loendro, de 
modo a que um grosso caudal de água fosse canalizado no sentido do 
pontão.

Caneiro

Esturjão (Acipenser sturio)

O Esturjão pode atingir 3,5 m de comprimento e pesar 
280 kg, embora normalmente apresente dimensões e 
peso menores. Tem como principais características a 
localização de cinco fiadas de placas ósseas ao longo 
do corpo, uma dorsal e duas de cada lado, possui dois 
pares de barbilhos junto da boca e a barbatana caudal 
é assimétrica, sendo o lobo superior mais desenvolvido. 
Trata-se da única espécie europeia de esturjão que 
vive quase todo o ano em água salgada, à excepção da 
época de reprodução. Ocorre ao longo de toda a costa 
europeia continental e na costa atlântica de Marrocos.
A sua alimentação é baseada em animais bentónicos 
(que ocorrem junto ao fundo), nomeadamente carangue-
jos, moluscos, pequenos peixes, poliquetas, entre 
outros. Na época de reprodução, que ocorre entre Março 
e Junho, os esturjões entram nos rios e a desova faz-se 
sobre pedras e gravilha. Nessa época, as fêmeas podem 
produzir entre três a quatro milhões de ovos. Os ovos de 
esturjão são utilizados na preparação do caviar e, nos 
países em que os esturjões são abundantes, criou-se 
uma indústria baseada neste produto, devido à sua 
aceitação e valor comercial.
Depois da postura, os adultos regressam ao mar, 
enquanto que, depois de eclodirem, as larvas per-
manecem em água doce de um a três anos antes de 
migrarem para o mar. A captura de esturjão no Guadiana 
era feita com redes de Emalhar, Aparelhos de Anzol, 
armadilhas especiais (e.g. Caneiros) e, ocasionalmente, 
Arrasto de Vara. Há cerca de 20 anos que não se regis-
tam capturas desta espécie no Guadiana.

Fontes: Whitehead et al. (1986), Sanches (1992), Almaça (1996)
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A Tela ou Tela Concentradora é uma 
Armadilha de Tipo Barragem utilizada na 
captura do meixão. É uma armadilha 
relativamente recente, composta por 
rede mosquiteira, de material sintético, 
montada em dois cabos, o das bóias 
e o dos chumbos. Pode ter dimensões 
variáveis (por exemplo, 15 metros de 
comprimento e 8 de altura).

Para além deste tipo de Tela Simples, 
existe ainda a chamada Tela de Saco, 
que forma um saco comprido.

Estas redes são montadas durante a 
enchente. São fundeadas com ferros, 
ficando a boca virada para jusante. Nas 
Telas Simples, colocadas em posição 
oblíqua, os pescadores encostam a 
embarcação à rede e, com o  auxílio 
de rapetas (ver Rapeta), recolhem o 
meixão.

As Telas são artes ilegais. Para além 
do meixão, capturam outras espécies, 
de dimensões variadas. Em geral, estas 
artes não são desmontadas, sendo 
deixadas submersas, junto ao fundo, por 
forma a iludir a fiscalização. Para isso, as 
bóias são retiradas e o fundo do saco da 
rede preso, por um cabo, a uma fateixa.

13.Tela13.Tela

Tela simples

Tela de sacoPontão - Caneiro

Pormenor da Tela

O peixe, uma vez encaminhado para o Caneiro, acabava por ficar retido 
na extremidade oposta, sobre-elevada e geralmente coberta por uma 
rede de pesca para evitar a fuga das enguias. O peixe era retirado pelo 
pescador (geralmente o próprio moleiro) que, para o efeito, se deslocava 
numa pequena embarcação. Este tipo de pesca era igualmente praticado 
nas ribeiras, utilizando-se engenhos de caniço, portáteis. O pescador 
amontoava algumas pedras no leito da ribeira, para assim obrigar o peixe 
a entrar no caneiro de caniço.

Este sistema de pescar, actualmente ilegal, é fortemente pernicioso, 
sobretudo na época seca quando o rio não galga a represa, pois bloqueia 
o canal que leva a água à nora, única passagem possível para o peixe que 
tenta a descida do rio. Sabe-se que junto aos Canais (a jusante do açude) 
se encontrava um Caneiro miniatura, a cegonha, para que, quando o 
caudal do rio estivesse muito baixo, se pudesse continuar a pescar.
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15.Rapeta15.Rapeta

A Rapeta, capinete ou peneira é uma arte não 
especificada utilizada entre Alcoutim e Mértola,  
para capturar o meixão, quer a partir da margem, 
quer de bordo de embarcações (ver Telas). 
 
Esta arte é composta por um aro metálico, 
no qual está entralhado um pano de rede 
mosquiteira, ligado a uma haste de madeira.

É utilizada por apenas um pescador, durante a 
noite, sobretudo no Inverno e no período de lua 
nova, condições que correspondem a maiores 
concentrações de meixão no rio.

14.Colher14.Colher

A Colher é uma Rede de Sacada de Mão que foi usada, para a captura do 
muge, no Pomarão, Penha d’Águia, Alcoutim, Álamo e Guerreiros do Rio. 
Esta arte caiu completamente em desuso devido ao insignificante lucro 
que dava. Pelas suas grandes dimensões, e aspecto espectacular, tem 
constituído a arte de pesca emblemática do Guadiana.

Consistia numa rede, formando uma bolsa entralhada em duas varas 
cruzadas e amarradas uma à outra, formando entre si um ângulo agudo. 
Os extremos livres das varas ficavam dentro da embarcação, presos por 
uma alça (o cabresto) que as mantinham elevadas, e o seu cruzamento 
assentava à popa,  sobre a borda.

Para operar com a Colher bastava apenas um homem. Com o barco 
de popa virada para a margem, a rede era mergulhada e, por meio do 
lançamento de pequenas pedras, o peixe era encaminhado na direcção 
da rede. Logo que havia sinais de peixe, o pescador levantava a Colher, 
movimentando as pontas livres das varas, e procedia à recolha do 
pescado.
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a periferia enquanto o número de malhas aumenta.

O arrufo possui uma malha mais apertada que a do pano e está disposta 
de modo a formar uma bolsa que servirá para reter o peixe durante a 
captura.

16.Tarrafa16.Tarrafa

A Tarrafa tem um cabo (a leia) amarrado no centro da rede, que o 
pescador segura quando lança a arte, servindo-se do mesmo para a 
suspender e recolher, após a pesca. O comprimento do cabo da Tarrafa 
depende da profundidade do local onde se vai pescar. Junto ao local 
de inserção do cabo, utilizam-se malhas duplas (pombinhas) e, junto ao 
arrufo utilizam-se malhas dobradas. A tralha é a designação dada ao 
entrançado que une o arrufo ao pano da rede. No passado, as Tarrafas 
eram construídas com linho branco, sendo actualmente utilizadas fibras 
sintéticas.

Em geral, a Tarrafa é lançada das margens ou das represas, à vista do 
peixe, ou às cegas, quando a água se encontra turva, mas pode também 
ser atirada de bordo de embarcações. 

Tarrafa - Mértola

Tarrafa 

A Tarrafa ou Chumbeira é 
uma Rede de Arremesso usada 
a montante de Mértola e nas 
ribeiras. 

Destina-se principalmente à 
captura de tainhas. A tarrafa 
do rio distingue-se da tarrafa 
da ribeira por ter um maior 
diâmetro e uma malha mais 
larga.

É uma rede circular de 
diâmetro variável entre 1,5 e 
5 metros, orlada de chumbos 
redondos, ou balas, colocados 
entre cada duas malhas, na 
extremidade inferior da  bolsa 
ou arrufo. 
A malhagem (45mm) diminui 
gradualmente do centro para
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“Para atirar a Chumbeira ou Tarrafa enrola-se ao pulso esquerdo a corda e 
com a mesma mão agarra-se toda a rede a dois pés acima da linha dos 
prumos, ficando esta parte de rede pendente e quasi a razar o chão. Em 
seguida toma-se approximadamente um terço da circumferencia da saia, 
e virando toda a rede de dentro para fóra, lança-se esta porção sobre o 
hombro esquerdo, em fórma de manto, e segura-se com a mão direita um 
terço da saia, ficando o resto caído na frente do corpo. O pescador com o 
apparelho assim preparado vae percorrendo a margem cautelosamente e 
examinando o fundo, e assim que vê peixe, inclina o corpo para a 
esquerda a fim de ganhar balanço e logo rapidamente desviando-o para 

a direita arremessa a rede 
toda á agua, imprimindo-
-lhe um movimento de 
rotação, de modo que se 
abra completamente e cáia 
em forma de circulo, indo 
a linha dos chumbos 
assentar no fundo e 
ficando o peixe debaixo 
da rede. Em seguida ala 
muito de vagar pela corda 
do vertice, com que ficou 
na mão, arrastando pouco 

a pouco a tralha pelo fundo, até que a rede una por baixo, e tira-a assim de 
dentro de agua trazendo o peixe envolvido.”.

Tarrafa - Pormenor

In Baldaque da Silva (1891)

Tainha, Muge (Mugil cephalus, Liza ramada, Chelon 
labrosus, Liza aurata)

As espécies de tainhas que ocorrem no Guadiana 
diferem entre si pela forma do corpo, localização das 
barbatanas, forma da boca, manchas, entre outras 
características. Vivem geralmente em cardumes, tanto 
em águas costeiras, como em estuários, lagoas ou rios.
A Tainha-olhalvo (Mugil cephalus) é a que atinge maiores 
dimensões, podendo medir 100 cm de 
comprimento. A Tainha-fataça (Liza ramada) é das 
espécies mais abundantes dos estuários europeus. Pode 
atingir 50 cm. A Tainha-liça (Chelon labrosus) tem muitas 
semelhanças com a Tainha-fataça, sendo distinguível 
desta pelos lábios (pré-maxilar) mais 
grossos. A Tainha-garrento (Liza aurata) distingue-se 
facilmente pela sua tonalidade bronzeada. Atinge  55 cm 
de comprimento. A Tainha-olhalvo reproduz-se entre os 
meses de Julho e Outubro, a Tainha-fataça tem a sua 
época de criação entre Outubro e Dezembro, a 
Tainha-garrento, de Julho a Novembro, e a Tainha-liça 
reproduz-se no final do Inverno e na Primavera.
A alimentação das tainhas é variada, podendo 
consumir pequenos vegetais, invertebrados e detritos 
variados extraídos dos sedimentos. No Rio Guadiana são 
capturadas,principalmente, por meio de Redes de 
Emalhar, Tresmalho, e Tarrafa.

Fontes: Whitehead et al. (1986), Kindersley (1997), Sobral e Gomes 
(1997).

Liza aurata
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efectuada à noite, no Verão, e envolve, 
normalmente, uma embarcação e dois 
pescadores: um que conduz a embarcação 
e o outro que se coloca à proa, munido da 
fisga e de um candeio. 

O candeio é normalmente colocado numa 
plataforma de madeira presa à proa da 
embarcação, denominado pangaio.

Como candeio era utilizado antigamente o 
gasómetro proveniente das Minas de São 
Domingues, em Mértola. Actualmente é 
utilizado o candeeiro a petróleo (Petromax).

A pesca com fisga é feita quando o pescador 
vê o peixe junto da embarcação, ao ser 
iluminado pelo candeio. Na opinião dos 
pescadores, a luz serve unicamente para o 
pescador avistar o peixe e não para o atrair.

Gasómetro

Petromax

17.Fisga17.Fisga

Tipos de Fisgas 

Fisga - Museu do Rio

Pangaio

A Fisga é uma arte de Pesca por Ferimento 
dirigida especialmente ao muge, no rio, e à 
lampreia, nas ribeiras (por exemplo, na Ribeira 
de Odeleite). A lampreia, no entanto, perde valor 
comercial quando é capturada com esta arte, 
pois perde muito sangue, o qual é utilizado na 
concepção de alguns pratos da gastronomia 
local.   

Esta arte, muito selectiva, consiste numa espécie 
de arpão, com número variável de dentes 
barbelados (entre 10 e 20), para evitar que o 
peixe se solte. Existem 
fisgas, feitas em ferro, 
de diferentes formas, 
sendo umas em meia-
-lua (mais antigas) e 
outras direitas. 

O cabo é feito de cana 
ou de madeira e o seu 
comprimento depende 
da profundidade do local 
de pesca. Esta pesca  é 



39

A Levada ou Redinha  é uma arte Envolvente-Arrastante de Alar para a Praia, 
destinada à captura de variados peixes, moluscos e crustáceos. Podia ser 
dirigida à enguia, à noite, quando a água estava limpa, ou durante o dia, 
quando chovia.

Actualmente esta arte é considerada ilegal. Sabe-se que a sua utilização se 
deu em algumas ribeiras e praias fluviais ao longo do Guadiana, nas salinas 
e em outros locais, incluindo os esteiros de Castro Marim. Não tinha época 
de pesca específica.

Esta arte, construída com rede de traineira, é constituída por uma bolsa 
prolongada por duas pequenas asas, na extremidade das quais estão 
amarrados os cabos de alagem. A rede era mantida à superfície por uma 
tralha com bóias e,  junto ao fundo, durante a manobra de arrasto, devido à 
tralha de chumbos. Uma Levada, utilizada em Castro Marim, tinha cerca de 
33 metros de comprimento e entre 3 e 3,5 metros de altura.

A pesca com esta arte envolvia um número variado de pescadores. Se, 
por exemplo, fossem necessários seis homens, quatro ficavam em terra 
segurando um dos cabos da Levada, enquanto os outros dois efectuavam o 
lançamento da rede de bordo da embarcação (a remos ou a motor), de modo 
a cercar uma determinada área e, mantendo o cabo da outra extremidade, 
irem puxando a rede, de forma a arrastá-la para a margem. Esta operação 
podia ser realizada a pé, sem o auxílio da embarcação.

19.Levada19.Levada

18.Redisca18.Redisca

A Redisca ou Chalrão é uma arte de Arrasto Não Especificada. É usada no 
Outono e no Inverno, desde a foz do Guadiana até Alcoutim, na captura 
da camarinha branca (Palaemonetes varians), espécie de camarão utilizada 
como isco na pesca de anzol.

Consiste num pano de rede de malha muito apertada (rede de traineira12) 
entralhado em duas canas que se cruzam delimitando um triângulo. A 
margem da rede que constitui o lado livre do triângulo é guarnecida de 
chumbos. A redisca é operada por um homem que, em zonas pouco 
profundas, arrasta a arte a pé, mergulhando-a e impelindo-a para a frente, 
segurando os extremos livres das canas.

12 Rede de 18 mm de malha usada na pesca da sardinha (cerco costeiro).

Redisca - Castro Marim
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O Arrasto de Vara é uma arte de Arrasto pelo Fundo, rebocada por 
uma embarcação motorizada, que foi usada em toda a zona do estuário 
do Guadiana, incluindo os esteiros de Castro Marim. Destinava-se 
essencialmente à captura de camarão negro (Crangon crangon), mas 
capturava igualmente diversas espécies de peixes de fundo, como o 
charroco, a enguia e os linguados, entre outros.
 
É constituído por uma estrutura que consta de dois patins metálicos 
ligados a uma vara de madeira ou de ferro, onde está entralhado um 
saco de rede traineira. A altura dos patins e a vara, que pode atingir os 5 
metros de comprimento, delimitam a boca da rede.

20.Arrasto de Vara20.Arrasto de Vara

Arrasto de Cintura

21.Arrasto de Cintura21.Arrasto de Cintura

O Arrasto de Cintura, 
também designado por 
Arrasto de Cinta, é uma 
Draga Manual. É utilizada 
em zonas de areia, na maré 
baixa, na foz e nas praias 
próximas da foz, sendo dirigida 
especialmente à conquilha 
(Donax trunculus). Esta arte é 
constituída por uma armação em 
ferro, com uma espécie de pá na 
parte inferior, à qual está entralhado 
um saco de rede de traineira. Possui  
um cabo de madeira e uma cinta.  
Depois de capturar uma determinada 
quantidade, o pescador sai da água 
e na areia da praia procede à triagem 
dos bivalves capturados. Os bivalves 
são guardados num saco de rede e 
o pescador retoma a pesca.
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Esta arte denominada de arrasto de mão, 
trata-se de uma espécie de chalavar (ver pág. 19) 
com cabo utilizada nos bancos de areia da foz 
do Guadiana para capturar a conquilha (Donax 
trunculus).

Consiste num aro de arame com cerca de 20 
cm de diâmetro, que tem entralhado um cone 
de rede de traineira com cerca de um metro 
de comprimento, podendo, contudo, apresentar 
dimensões superiores. A este aro está presa 
uma vara de madeira. Esta arte é utilizada na 
maré baixa, na areia molhada, e a captura é 
feita indivíduo a indivíduo (uma conquilha de 
cada vez). O pescador remexe a areia com os 
pés para procurar a conquilha que, uma vez 
à superfície, é retirada com o arrasto de mão.  
Uma variante desta arte, com um aro maior e 
dentes,  é localmente designada por Rôdo.

22.Arrasto de Mão22.Arrasto de Mão

A Pesca à mão, sem utensílios, é praticada em águas pouco profundas, 
nas ribeiras de Oeiras, Odeleite e Vascão. Esta pesca, dirigida à lampreia, é 
realizada no Verão, durante a noite.  O pescador utiliza apenas um pano ou 
luvas para facilitar a captura da lampreia. 

23.Pesca à Mão23.Pesca à Mão

Ribeira do Vascão

Arrasto de Mão

Arrasto de Mão - Triagem dos bivalves
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Artes de Pesca do Baixo GuadianaArtes de Pesca do Baixo Guadiana

Tresmalho	 	 	 	 frequente		 	 lampreia,	muge,	boga,	achigã,	 				
	 	 	 	 	 	 perca-sol,	sável,	saboga	e	barbo
	
Rede	de	Emalhar	ou	Rede	Tansa		 	 ocasional		 	 robalo,	sável,	saboga,	barbo	e	corvina

Tapa-esteiros		 	 	 desuso		 	 muge,	robalo,	e	outras	espécies	de	peixe	

Aparelho	de	Anzol		 	 	 frequente		 	 robalo,	enguia	e	barbo	

Cana	de	pesca		 	 	 frequente		 	 enguia	e	robalo

Varestilha		 	 	 	 ocasional		 	 xarroco

Zagaia		 	 	 	 ocasional		 	 polvo	
	 	 	 	
Nassas		 	 	 	 ocasional		 	 enguia	

Covo		 	 	 	 desuso		 	 barbo	

Letrache		 	 	 	 desuso		 	 sável,	saboga,	lampreia	e	barbo	

Conto		 	 	 	 desuso		 	 sável	e	saboga	

Caneiro		 	 	 	 desuso		 	 peixes	vários	

Tela	ou	Tela	concentradora		 	 frequente		 	 meixão

Colher		 	 	 	 desuso		 	 tainhas	

Rapeta		 	 	 	 frequente		 	 meixão	

Tarrafa		 	 	 	 ocasional		 	 tainhas	

Fisga		 	 	 	 ocasional		 	 tainhas	(no	rio)	e	lampreia	(nas	ribeiras)

Redisca	ou	Chalrão		 	 	 frequente		 	 camarinha	branca	

Levada	ou	Redinha		 	 	 desuso		 	 peixes	vários	

Arrasto	de	vara		 	 	 desuso		 	 camarão

Arrasto	de	cintura	ou	Arrasto	de	cinta		 frequente		 	 conquilha,	berbigão	e	ameijoa	

Arrasto	de	mão		 	 	 frequente		 	 conquilha,	berbigão	e	ameijoa

Pesca	à	mão		 	 	 ocasional		 	 lampreia

Chalavar		 	 	 	 frequente	 	 3	

Nome da Arte de Pesca Espécies-alvo Aquisição para o Museu do Rio1Uso actual

2	exemplares	antigos	(Mértola	e	Guerreiros	do	Rio)

2	exemplares	(Guerreiros	do	Rio	e	Azinhal)	1	rede	corvineira	(Guerreiros	do	Rio)

1	exemplar	(Castro	Marim)

2	exemplares	usados	a	montante	do	rio	(Mértola	e	Guerreiros	do	Rio)	
e	1	usado	na	foz	(VRSA)2

1	exemplar	(VRSA)

2	exemplares,	antigo	(Mértola)e	actual	(Guerreiros	do	Rio)

1	exemplar	de	covo	de	verga	antigo	(Mértola)

1	exemplar	(Mértola)

1	exemplar	de	reduzidas	dimensões	(Pulo	do	Lobo)

registos	vídeo	realizados	pela	Rádio-televisão	Portuguesa

1	exemplar		(Alcoutim)

1	exemplar	(Mértola)

1	exemplar	de	tarrafa	antiga	(Mértola)

2	fisgas	de	formato	rectangular	e	3	candeios	diferentes	(Mértola	e	Guerreiros	do	Rio)

1	exemplar	(Castro	Marim)

1	exemplar	(Castro	Marim)

1	exemplar	(VRSA)

1	exemplar	(VRSA)	e	1	“Rôdo”	(VRSA)

1	exemplar	(Castro	Marim)

1	Entre	parêntesis	são	indicados	os	locais	de	proveniência	das	artes	adquiridas.
2	Vila	Real	de	Santo	António	(VRSA).
3	Usado	como	auxiliar	para	transportar	o	pescado.
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Enguia,	Eiró	(fase	adulta)		
Meixão, Angula,	Eirózinha,	Loura,	
Enguia-de-vidro	(fase	larvar)		 	 	

Solho,	Esturjão,	Solho-rei		 	 	

Sável		

Saboga,	Savelha,	Saveleta		

Saramugo,	Bordalito,	Peixe-miúdo		
	
Peixe-rei																																																																																				

Picão,	Cumba,	Trombeteiro,	Barbo-focinheiro		 	

Barbo,	Barbo-de-cabeça-pequena		 	 	

Barbo,	Barbo	do	sul	 	 	 	

Barbo,	Barbo	de	Steindachner		 	 	

Peixe-vermelho,	Pimpão,	Peixe-dourado		 	

Tainha,	Tainha-liça,	Tainha-beiçuda		 	

Boga,	Boga-de-boca-arqueada,	Pardelha		 	

Boga,	Boga	do	Guadiana,	Boga	do	Sul		 	

Chanchito,	Castanhola,	Castanheta		 	
	

Peixes do Baixo GuadianaPeixes do Baixo Guadiana4

Nome científicoNomes vulgares

Corvina,	Corvina-legítima,	Corvina-vulgar												Argyrosomus regius

Robalo		 	 	 	 	Dicentrarchus labrax

Linguado            Família	Soleidae

Charroco      Halobatrachus didactylus
	

Outras espécies de peixes com importância comercial 
no Guadiana

Nomes vulgares Importância 
Comercial 

Endemismo 
Ibérico

Nome científico









          

           













           

        

        

        

        

 

          

Anguilla anguilla

Acipenser sturio

Alosa alosa

Alosa fallax

Anaecypris hispanica

Atherina presbyther

Barbus comiza

Barbus microcephalus

Barbus sclateri

Barbus steindachneri

Carassius auratus

Chelon labrosus

Chondrostoma lemmingii

Chondrostoma willkommii

Cichlasoma facetum

Verdemã	

Carpa,	Sarmão		 	 	 	

Lúcio		 	 	 	 	

Fundulo,	Peixinho		 	 	 	

Gambúsia,	Gambusino,	Peixe-mosquito		 	

Esgana-gata,	Espinhela		 	 	

Perca-sol,	Peixe-sol		 	 	 	

Bordalo,	Ablete		 	 	 	

Escalo do Sul,	Escalo		 	 	 	

Tainha,	Muge,	Tainha-garrento	 	 	

Tainha,	Muge,	Tainha-fataça		 	 	

Achigã		 	 	 	 	

Tainha,	Muge,	Tainha-olhalvo		 	 	

Lampreia,	Lampreia-marinha		 	 	

Caboz-de-água-doce,	Caboz,	Cadoz	

Cobitis paludica

Cyprinus carpio

Esox lucius

Fundulus heteroclitus

Gambusia holbrooki

Gasterosteus aculeatus

Lepomis gibbosus

Leuciscus alburnoides

Leuciscus pyrenaicus

Liza aurata

Liza ramada

Micropterus salmoides

Mugil cephalus

Petromyzon marinus

Salaria fluviatilis



           

           











 

Nomes vulgares Importância 
Comercial 

Endemismo 
Ibérico

Nome científico



           

           





 

4	Listagem	baseada	em	Collares-Pereira	et al.	(2000).
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