Concessão de Pesca do Rio Cávado e Albufeira da Paradela
Resumo do Regulamento

Local e horário de venda
das licenças especiais
diárias

Tipo e taxa das licenças
especiais diárias

Número máximo de
emissão de licenças
especiais diárias
Períodos de pesca
Número máximo de
exemplares a capturar por
pescador e por dia

Dimensão mínima das
espécies

Processos de pesca

Proibições

Outras condições

Associação de Caça e Pesca da Cernada
Licenças podem ser adquiridas:
Snack Bar – Restaurante “O Monte Alegre” - Rua do Casal do
Barreiro, n.º 7, 5470-091 Covelães, Tel: 276 563 085
Café “Benfica” – Rua da Estrada, n.º 17 – 5470-362 Paradela
Café “Palhota do Alto Cávado” – EM 514, Barragem do Alto
Cávado, 5470-471 Sezelhe, das 9h às 17 horas, todos os dias
da semana.
Tipo A - Pescadores residentes nas freguesias de Outeiro, de
Paradela, Contim e Fiães e de Sezelhe e Covelães – gratuita;
Tipo B - Pescadores residentes no concelho de Montalegre –
1,50€;
Tipo C - Restantes pescadores residentes em Portugal –
3,00€;
Tipo D – Pescadores não residentes em Portugal – 4,99€.
250 Licenças com a seguinte distribuição:
Tipo A – 100;
Tipo B – 50;
Tipo C – 50;
Tipo D – 50.
De 31 de março a 31 de julho – Rio Cávado e afluentes;
De 1 de março a 30 de setembro – Albufeira de Paradela.
Truta – 10;
Barbo - 20
Boga – 20;
Escalo – 20
Barbo e carpa – 20cm;
Boga, escalo – 10cm;
Truta – 19cm.
Os espécimes capturados de espécies não indígenas não
podem ser devolvidos à água nem conservados vivos.
No troço do rio Cávado a jusante do paredão da barragem
da Paradela até à confluência com a ribeira da Carvalhosa –
troço de pesca sem morte, assinalado na cartografia apenas é permitida a pesca à pluma, com boia de água e
com amostras providas de um só anzol sem barbela, estando
proibido o uso de iscos naturais e utensílios de retenção e
transporte de peixe.
Pesca com embarcação.
Pescar nas zonas de proteção.
Para obtenção das licenças especiais diárias, os pescadores
terão de ser portadores de qualquer tipo de licença de pesca
desportiva, com validade para o concelho de Montalegre,
bem como do Bilhete de Identidade.

Nota: a informação aqui mencionada não dispensa a consulta do Regulamento e/ou Edital
junto da entidade concessionária.

