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O total da pesca descarregada nos 
portos açorianos voltou a aumentar 
em Abril, alcançando os 316.370 
quilos, quando no mesmo período 
do ano passado tinham sido 268.228 
quilos.

De acordo com o SREA, nos pri-
meiros quatro meses deste ano já 
foram descarregados nos portos da 
região 1.486.837 quilos de pescado, 
mais do que os 1.155.461 quilos do 
período homólogo do ano passado.

Até agora, apenas no mês de Fe-
vereiro se registou uma queda no 
pescado descarregado.

Corvo é a única em contraciclo

S. Miguel continua a ser a ilha 
com mais pesca descarregada, tendo 
aumentado em Abril e também no 
conjunto dos quatro meses.

Destaque para a ilha Graciosa, 
que duplicou o volume de pesca no 
mês de Abril, quando comparado 
com Abril do ano passado.

A ilha do Corvo foi a única que re-
gistou no mês passado uma queda, 
acontecendo o mesmo no conjunto 
dos quatro meses do ano.

O peixe que mais valorizou

Do total das espécies descarregadas 
nos últimos 12 meses, nos portos dos 
Açores, os demersais valorizaram 
6,9%, enquanto os pelágicos desva-
lorizaram  27,4%, o mesmo aconte-
cendo aos atuns (-45,5%).

Nos demersais, os peixes que 
mais valorizaram foram o peixe es-
pada preto (32,7%), com uma mé-
dia em Abril de 6,92 euros, seguin-
do-se o congro (24,5%), a 4,21 euros 
em Abril, e o goraz (24,4%), a 21,21 
euros em Abril.

Cherne (19,48 euros), boca negra 
(8,73 euros), pargo (13,97 euros), 
imperador (24,35 euros), abrótea 
(7,47 euros), rocaz (17,41 euros) são 
algumas das espécies que também 
aumentaram de valor nos últimos 12 
meses, segundo os dados do SREA 
divulgados ontem.

Os que mais devalorizaram

Peixão (11,23 euros), peixe espa-
da branco (2,02 euros), safia (1,95 
euros), sargo/sarguete (4,06 euros), 
foram os peixes que desvalorizaram 
mais nos últimos 12 meses.

Nos pelágicos, o popular chicharro 
foi a espécie que mais desvalorizou 
(-41,8%), registando em Abril 1,60 
euros.

O peixe que mais valorizou nesta 
categoria foi a serra (24,4%), a 8,57 
euros no mês passado.

Nos moluscos, a lula, o polvo e as 
lapas continuam a valorizar-se.

Nos crustáceos, a lagosta e cavaco 
desvalorizaram ligeiramente.

Pesca descarregada nos portos dos Açores 
voltou a aumentar em Abril 

Goraz, congro e espada preto são os peixes que mais valorizaram
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Osvaldo Cabral

falidos, 
mas contentes
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“um aborto arquitectónico 
em vila franca do campo”

Chrys Chrystello
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Cuidado com 
as Caravelas! 
Elas andam 
por aí...

Marienses viajaram de Lisboa 
aos Picos da Europa de moto 
para divulgar os Açores
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goraz e congro foram 
as espécies mais valorizadas 
e chicharro a que mais 
desvalorizou

Pesca volta a aumentar em Abril
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tribunal de 
execução de penas 
já está a funcionar
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Provisoriamente em Vila Franca


