
 

 

Concessão de Pesca da Albufeira do Carril 

Resumo do Regulamento 

Local e horário de venda 
das licenças especiais 
diárias 

Associação Nacional da Preservação da Fauna da Caça e 
Pesca  
As licenças são vendidas na sede da associação na Rua Dr. 
Joaquim Jacinto n.º 95 – 1.º Esq., 2300-577 Tomar, às sextas-
feiras, das 9.30h-13 horas e das 15h às 18 horas, e; 
Tomar Aventura, Lda – Rua Voluntários da República, n.º 168 
A e B, 2300-489 Tomar, de segunda a sábado, no horário de 
funcionamento. 

Tipo e taxa das licenças 
especiais diárias 

Menores de 14 anos – gratuita; 
Maiores de 14 (inclusive): 

Residentes no concelho de Tomar – 2€; 
Não residentes no concelho de Tomar – 3€; 

Estrangeiros não residentes no País – 3€; 
Sócios da Associação Nacional de Preservação da Fauna da 
Caça e Pesca – gratuita; 
Pesca embarcada: 

Residentes no concelho de Tomar – 2€; 
Não residentes no concelho de Tomar – 4€. 

Períodos de pesca 
Achigã, barbo, boga, carpa e tenca - de 1 de janeiro a 14 de 
março e de 16 de maio a 31 de dezembro; 
Enguia – de 1 de janeiro a 30 de setembro. 

Dimensões mínimas de 
captura  

Achigã, barbo, carpa e enguia – 20 cm; 
Tenca – 15 cm; 
Boga, escalo e pimpão – 10 cm. 

Restrições/N.º máximo de 
exemplares a reter e suas 
dimensões 

Obrigatoriedade do uso de manga; 
Obrigatoriedade de devolução à água de todos os 
exemplares pescados, exceptuando-se: 
- 10 carpas por pescador de dimensão igual ou superior a 
30cm; 
10 achigãs por pescador de dimensão igual ou superior a 
20cm. 

Horário de pesca 
Do nascer ao pôr-do-sol nas margens concessionadas (não 
sendo permitido entrar dentro de água para o exercício da 
pesca). 

Meios e métodos de pesca 2 canas 

Proibições/Permissões 

Proibida a pesca na zona do paredão. 
Permitida a pesca com recurso a embarcação sem motor nos 
dois primeiros sábados de cada mês e em provas 
autorizadas, sendo obrigatória a restituição dos peixes à 
água. 

Outras condições 

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 Tomar, bem 
como do Bilhete de Identidade. 

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



 

 
 
 

 


