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Descarregadas em S. Miguel 
e Pico 150 toneladas de atum 
bonito em dia a meio

 Em dia e meio foram descarregadas cerca de 150 
toneladas de bonito nos portos de São Miguel e do Pico, 
no valor de 215,4 mil euros, o equivalente a um preço 
médio por quilo de 1.46 euros. Este poderá ter sido um 
dos recordes da pesca de bonito nos Açores em tão pou-
co tempo.

No mesmo período de tempo foram descarregadas 
cerca de 60 toneladas de atum patudo no porto de Ponta 
Delgada.

Os funcionários da Lotaçor, no porto de Ponta Del-
gada, têm o serviço devidamente organizado de tal 
forma que chegam a ter duas traineiras em descarga 
simultânea.

Contudo, os armadores e pescadores deveriam em-
penhar-se mais em ter o atum bonito lavado antes de o 
colocar dentro das tinas de congelação para ser trans-
portado para o entreposto frigorífico.

Isto porque muito deste atum está a ser ultra-con-
gelado no Entreposto Frigorífico de Ponta Delgada 
que tem “dois túneis de congelação estatísticos com 
capacidade para cerca de 20 toneladas por dia, câma-
ras de conservação de pescado fresco de 50 toneladas, 
capacidade de armazenamento de 20 toneladas de gelo, 
tanques de salmoura com capacidade para 30 toneladas 
diárias”.

Os cardumes de atum bonito têm sido encontrados, 
sobretudo, junto ao Mar da Prata, a Sul de São Miguel 
e também a sul do Nordeste. 

As traineiras estão a fazer, nos últimos dias, as 
pescarias do atum bonito em mancha, um método que 
obriga sempre uma de duas ou três embarcações a estar 
em cima do cardume e a funcionar como achado. É nos 
achados (troncos, baleias mortas e agora cascos de trai-
neiras) que se concentram cardumes de atum.

Do dia 1 de Junho até ao dia 18 de Julho foram des-
carregados nos portos dos Açores 1,1 toneladas de atum 
bonito, no valor de 1,6 milhões de euros, o equivalente 
a um preço médio de 1.47 euros por quilo.

Nos últimos 17 dias foram descarregadas em portos 
açorianos 817 toneladas de bonito no valor de 1,2 mi-
lhões de euros, o equivalente a um preço médio em lota 

de 1.47 euros.
Entre o dia 1 de Janeiro e ontem foram descarregadas 

nas lotas dos Açores 1.930 toneladas de atum patudo, 
que renderam quatro milhões de euros, com um preço 
médio por quilo, nos primeiros seis meses deste ano, de 
2.07 euros. 

No mesmo período de tempo foram pescadas 471,9 
toneladas de atum voador vendidas em lota por 1,1 mi-
lhões de euros, o equivalente a um preço médio 2.52 
euros.

Foram também vendidos nas lotas da Região 855 
quilos de atum rabilho, vendidos em lota por 7.800 
euros, o correspondente a 9.12 euros o quilo.

Entre 1 de Janeiro e 18 do corrente foram pescadas 
1,1 mil toneladas de atum bonito vendidas em lota por 
1,6 milhões de euros, o correspondente a 1.47 euros o 
quilo.

O atum bonito surge no mar dos Açores no final de 
Julho e princípios de Agosto, tudo levando a crer que 
ocorram este ano grandes capturas desta espécie de 
atum.

Ño total, foram descarregadas até ontem nos portos 
dos Açores mais de 2,5 mil toneladas de tunídeos.

Grandes quantidades de atum bonito descarregadas na lota de Ponta Delgada

Lota de Ponta Delgada dá conta do recado

Ainda está a ser pescado patudo
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Correio dos Açores
www.correiodosacores.pt
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Dê novos horizontes ao seu dinheiro.
NOVAS SOLUÇÕES DE INVESTIMENTO

Fale com os nossos especialistas sobre os seus planos.

Saiba mais em novobancoacores.pt
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Estão a ser avaliadas as condições para ser colocado em casa com pulseira electrónica

Agressor que deu 16 facadas num jovem está 
na cadeia por tentativa de homicídio

Kim Kardashian usa produtos cosméticos dos Açores
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Descarregadas
150 toneladas
de atum em dia 
e meio no Pico
e São Miguel 

Já não se pode 
vender bebidas 

alcoólicas 
a menores 
na Região
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Produtos de beleza açorianos   
são utilizados por famosas 
do jet set de  Hollywood
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Debate sobre o estado da Região no Parlamento

Discurso de que “a Autonomia 
falhou é perigoso”, afirma  o 
Presidente Vasco Cordeiro
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Novo Banco
dos Açores 
deu lucro de 
1,7  milhões  

No 1º semestre

Lesados do 
Banif  reúnem
com Governo 
da República

Na CMVM
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