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Estuário do rio Minho: Guerra e Paz na
Era Ecológica
O estuário do rio Minho, com cerca de 40 Km de
extensão, está inserido numa vasta rede fluvial
integrada num território com 17 000Km2. A porção internacional do rio Minho, limitada entre
os concelhos de Melgaço-Arbo e Caminha-A
Guarda e que funcionou no passado como uma
barreira seletiva de 80 Km, à circulação humana,
atualmente não representa mais do que uma
formalidade administrativa que separa dois países, sendo-lhe vulgarmente atribuído a carga
simbólica da união entre dois povos. Com efeito,
a materialização deste simbolismo, resultou na
construção de pontes que unem 8 das 10 povoaJosé Carlos Antunes
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ções existentes em ambas as margens, na edificação no perímetro fluvial, na (des)regulação de
caudais, na progressiva homogeneização biológica resultante da introdução de espécies exótica. Ao longo dos tempos, as gentes da raia
encontraram no rio Minho recursos que permiti-
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ram a sua fixação e desenvolvimento, mantendo
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tantes, no contexto ibérico, no que diz respeito
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aos recursos piscícolas, em particular às espé-
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cies migratórias. A necessidade de uniformizar a
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“gestão” da pesca à escala transfronteiriça acar-

lar interesse por peixes migradores.

reta necessariamente conflitos cuja origem são
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mais de natureza bioecológica e não tanto de
natureza intercultural.

