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Centro de Monitorização e Interpretação 

Ambiental  de Vila do Conde 

 

Av. Marquês Sá da Bandeira nº 320 

4480-916 Vila do Conde 

 

Tel. 252 637 002   

E-mail: cmia@cm-viladoconde.pt 

 

http://www.cmia-viladoconde.net/

http://www.facebook.com/

cmia.viladoconde 

Coordenadas GPS: 41º21’14,83’’N; 8º44’35,55W 



Localizada na margem Norte da foz do rio Ave, Vila do Con-

de é um importante centro industrial, porto de pesca, zona 

balnear e turística, configurando um dos principais e mais 

procurados centros balneares do país, e um dos principais 

núcleos piscatórios nacionais.  

A antiguidade e a importância do porto de Vila do Conde 

não são fáceis de situar no espaço temporal. As primeiras 

indicações, já no distante século IX, em documentos da Vila, 

referem uma atividade piscatória e salineira, sendo, porém, 

nos séculos XV e XVI que o porto atinge o seu apogeu com 

a construção de navios para os Descobrimentos. Presente-

mente, existe neste porto o maior e mais moderno estaleiro 

de construção e reparação naval de embarcações de pesca 

do nosso país. 

O porto de Vila do Conde foi sempre um fator de progresso 

e de desenvolvimento económico para a cidade, sendo um 

importante centro de geração de emprego na região onde 

está inserido. 

A exposição “Há pesca em Vila do Conde” aborda aspetos 

relacionados com a pesca marítima e a pesca fluvial em Vila 

do Conde, a origem da pesca e a seca do bacalhau, os 

estaleiros navais, as embarcações e as artes de pesca utili-

zadas pela comunidade piscatória Vila-condense, os seus 

trajes e as festividades religiosas, assim como informação 

acerca da Alfândega Régia, da Casa do Risco e das naus e 

caravelas construídas em Vila do Conde.  

23 Painéis (90x142cm): 

=> Ficha técnica 

=> Contexto histórico e Diagnóstico do Sector das Pescas em 

Portugal 

=> Abertura/Introdução sobre o tema e o projecto 

=> Estação Aquícola I, II 

=> A pesca lúdica fluvial em Vila do Conde – Espécies captura-

das I, II 

=> A pesca marítima em Vila do Conde – Espécies costeiras I, II 

=> Origem da pesca do bacalhau 

=> A seca do bacalhau 

=> Requalificação da Seca do Bacalhau de Vila do Conde 

=> Casa do Risco – Centro de Monitorização e Interpretação 

Ambiental de Vila do Conde 

=> Estaleiros Navais 

=> Tipologia de embarcações de pesca 

=> Naus e Caravelas 

=> Naus e Caravelas construídas em Vila do Conde 

=> Nau Quinhentista de Vila do Conde 

=> Alfândega Régia 

=> Festividades religiosas 

=> Trajes tradicionais 

=> Artes de Pesca I, II 

 

Outros equipamentos: 

Diferentes tipos de artes de pesca  

EU PESCADOR 
 

Eu pescador que pesco por um instinto antigo 

e procuro não sei se o peixe se o desconhecido 

e lanço e recolho a linha e tantas vezes digo 

sem o saber o nome proibido. 

Eu de cana em punho escrevo o inesperado 

e leio na corrente o poema de Heraclito 

ou talvez o segredo irrevelado  

que nunca em nenhum livro será escrito. 

Eu pescador que tantas vezes faço 

a mim mesmo a pergunta de Elsenor 

e quais águas que passam sei que passo 

sem saber resposta. Eu pescador. 

Ou pecador que junto ao mar me purifico 

lançando e recolhendo a linha e olhando alerta  

o infinito e o finito e tantas vezes fico 

como o último homem na praia deserta. 

Eu pescador de cana e de caneta 

que busco o peixe o verso o número revelador 

e tantas vezes sou o último no planeta 

de pé a perguntar. Eu pescador. 

Eu pecador que nunca me confesso 

senão pescando o que se vê e não se vê 

e mais que o peixe quero aquele verso 

que me responda ao quando ao quem ao quê. 

Eu pescador que trago em mim as tábuas 

da lua e das marés e o último rumor 

de um nome que alguém escreve sobre as águas 

e nunca se repete. Eu pescador. 

 Manuel Alegre 


