
 

 

 
 

Concessão de Pesca no Rio Tâmega – Cabeceiras de Basto 

Resumo do Regulamento 

Local e horário de venda 
das licenças especiais 
diárias 

Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto 
Praça da República – Refojos 
4860-355 Cabeceiras de Basto  
Telefone: 253669100; 
Junta de Freguesia de Cavez  
Rua Camilo Castelo Branco, 4860-162 Cavez; 
Cavez Clube de Caça e Pesca – Rua Camilo Castelo Branco, 
Edifício do Centro Comunitário, Sala 1, 4860-162 Cavez 
Telefone: 253654109 
Associação Regional do Norte de Pesca Desportiva do Norte, 
Rua António Pinto Machado, n.º 60-3.º, 4100-068 Porto. 

Tipo e taxa das licenças 
especiais diárias 

Tipo A – Pescadores desportivos do concelho de Cabeceiras 
de Basto, participantes em provas devidamente autorizadas 
e constantes no calendário federativo e associativo 
(pescadores federados) - gratuita; 
Tipo B – Pescadores federados não concelhios – 1,00€; 
Tipo C - Restantes pescadores nacionais – 4,00€. 

Períodos de pesca 

Permitida apenas pesca sem morte: de 1 de janeiro a 31 de 
dezembro 
Com exceção das provas de pesca desportiva, os peixes 
retidos em manga devem obedecer ao estipulado na 
legislação relativamente aos períodos de defeso: 

 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. 

 Truta – de 1 de março a 31 de julho. 

Dimensões mínimas das 
espécies 

Barbo e enguia – 20 cm; 
Boga – 10 cm;  
Truta – 19 cm. 

Processos e meios de pesca 

Apenas é permitida a pesca sem morte. 
Apenas uma cana e um único anzol. 
A manga constitui o único meio autorizado para retenção 
dos exemplares capturados. 

Horário de pesca Do nascer ao pôr do sol, nas margens concessionadas.  

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 Cabeceiras de 
Basto, bem como do Bilhete de Identidade. 

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



 

 


