“Concessão de Pesca Desportiva de Malhadal / Ribeira da Isna”

CONCESSÃO DE PESCA DESPORTIVA DE MALHADAL – RIBEIRA DA ISNA

1.

Está sujeita a concessão de pesca desportiva, cujo detentor é o Município de Proença-a-Nova,
ficando submetido a uma Regulamentação Especial, o curso de água a seguir mencionado:
Concessão de Pesca Desportiva de Malhadal na Ribeira da Isna – com início 100 m a montante
da ponte pedonal a jusante da povoação de Cabrieira, freguesia de Proença-a-Nova, concelho de
Proença-a-Nova até ao açude do Corregacho, freguesia de Proença-a-Nova, concelho de
Proença-a-Nova, numa extensão de 2,9 km, com a largura média de 12,8 m e uma área de 3,7
ha.

2.

Só poderão pescar na concessão de pesca mencionada no número anterior, os pescadores
desportivos que possuam licença especial diária para esse dia. Para adquirir as licenças, os
pescadores desportivos interessados devem possuir os seguintes documentos:
a) Licença de pesca desportiva válida para o concelho de Proença-a-Nova;
b) Aos pescadores estrangeiros não residentes no país são exigidas as licenças previstas no
Regulamento da Lei da Pesca.
As residências dos interessados são comprovadas através dos respectivos bilhetes de
Identidade e/ou passaporte.

3.

As licenças especiais diárias são:
Tipo A – Unicamente destinadas a pescadores ribeirinhos da concessão;
Tipo B – Destinadas aos pescadores desportivos do concelho de Proença-a-Nova e do concelho
da Sertã;
Tipo C – Destinadas aos restantes pescadores desportivos, do país e do estrangeiro;
Tipo D – Destinadas a pescadores participantes em provas desportivas de competição.

4.

Proporcionalidade das licenças:
a) Mensalmente serão assegurados 40% das licenças especiais diárias para pescadores
ribeirinhos (Tipo A); 30% para os pescadores do concelho de Proença-a-Nova (Tipo B); 30%
para os restantes pescadores desportivos (Tipo C). No caso de haver vagas serão ocupados
preferencialmente pelos pescadores desportivos ribeirinhos e do concelho de Proença-aNova. No dia das provas desportivas de competição só são atribuídas licenças especiais
diárias Tipo D.
b) Não podem pescar nas concessões de pesca indivíduos menores de 16 anos, excepto quando
acompanhados pelo pai ou tutor possuidor de licença de pesca desportiva e da licença
especial diária para esse dia.

5.

A aquisição das licenças especiais diárias será feita por ordem de inscrição na Câmara Municipal
de Proença-a-Nova, com morada na Avenida do Colégio 6150-401, Proença-a-Nova, na freguesia
de Proença-a-Nova, no Concelho de Proença-a-Nova a partir do dia 01 de Maio, para o mês de
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Maio, e a partir do 1.º dia útil de cada mês para os meses seguintes, todos os dias úteis das 9 às
16 horas.
Aos fins de semana as licenças poderão ser obtidas no Posto de Turismo sito no Parque Urbano
Comendador João Martins.

6.

Custo das licenças de pesca
Tipo A – O seu custo é de 1 € para os pescadores ribeirinhos;
Tipo B – O seu custo é de 1,5 € para os pecadores do concelho de Proença-a-Nova e do concelho
de Sertã;
Tipo C – O seu custo é de 4,99 € Euros para os restantes pescadores;
Tipo D – O seu custo resulta da soma do valor pago pelos pescadores inscritos na prova de pesca
de acordo com a classe (tipo) a que pertencem.

7.

O número de licenças especiais diárias a emitir por dia e ano, será o seguinte:
- 10 licenças por dia (a);
- (a) x (365 - 76 dias defeso) = 2890 licenças por ano.

8.

As espécies a pescar, os períodos de pesca e número de exemplares a pescar, serão para o ano
de arranque da concessão de pesca desportiva, os seguintes:
Quadro I
Capturas/

Comprimento
(cm)

Período de
pesca

pescador/dia

Truta-fário (Salmo trutta fario)

19

1 Março a 31
de Julho

2

Boga
Comum
polylepis)

10

Espécie

(Chondrostoma
5

Escalo do Sul (Squalius pyrenaicus)

10

16-Maio

5

Barbo Comum (Barbus bocagei)

20

a

3

Achigã (Micropterus salmoides)

20

14-Mar

10

Perca-Sol (Lepomis gibbosus)

sem limite

sem limite

Bordalo (Squalius alburnoides)

sem limite

5

Alburno (Alburnus alburnus)

sem limite

30
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a) As espécies piscícolas que podem ser capturadas, dimensões mínimas e respectivos períodos
de pesca, de acordo com o calendário piscícola (Quadro I);
b) O número máximo de exemplares de cada espécie a capturar por dia e por pescador (Quadro
I);
c) Os métodos de pesca e os iscos autorizados.

9.

Só é permitida a pesca desportiva com cana.

10. Cada pescador não pode utilizar, simultaneamente, mais de uma cana.

11. É proibida a pesca em barco/canoas e utilizar aparelhos de pesca diferentes dos legalmente
autorizados.

12. Nas provas de pesca desportiva, é obrigatório o uso de manga de rede não metálica afim de no
final das provas de competição ocorrer a devolução à água de todos os exemplares capturados,
em boas condições de sobrevivência.

13. Para os dias em que se realizam provas de pesca desportiva e para as respectivas vésperas não
serão emitidas licenças especiais individuais do tipo A, B e C.

14. A Concessão de Pesca Desportiva destina-se a 10 (dez) pescadores.

15. Em provas de pesca de competição a Concessão de Pesca Desportiva pode dividir-se em zonas
de pesqueiros.

16. Por motivo de força maior a pesca nesta concessão pode ser encerrada antes da data prevista
neste Edital.
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