
 

 
Concessão de Pesca no Rio Rabaçal 

 
Local e Horário de venda das 
licenças especiais diárias 

Clube de Tiro, Caça e Pesca de Valpaços, das 
11h às 24 horas 
Parque de Campismo e Caravanismo de 
Valpaços, das 8h às 22 horas. 

Tipo e taxa das licenças 
especiais diárias 

- Sócios do Clube de Tiro Caça e Pesca de 
Valpaços – gratuita; 
- Sócios do Clube de Campismo e 
Caravanismo de Valpaços – gratuita; 
- Residentes nos concelhos de Valpaços e 
Mirandela -1,50€; 
- Restantes pescadores – 3,50€. 

Número máximo de licenças 
especiais diárias 

50, repartidas da seguinte forma: 
Sócios do Clube de Tiro Caça e Pesca de 
Valpaços – 15; 
Sócios do clube de Campismo e Caravanismo 
de Valpaços – 10; 
Pescadores residentes nos concelho de 
Valpaços e Mirandela – 15; 
Restantes pescadores – 10. 

Períodos de pesca Troço entre o moinho junto ao local 
denominado Coutinho e a ponte de Vale de 
Telhas – de 1 de Março a 31 de Agosto 
 
Troço entre a Ponte de Vale de Telhas e a 
povoação de Cachão : 
Truta - de 1 de Março a 31 de Agosto 
Barbo, boga, e carpa - de 1 de Janeiro a 14 
de Março e de 16 de Maio a 31 de Dezembro; 
Escalo e pimpão – todo o ano. 

Dimensões mínimas das 
espécies 

Barbo e carpa – 20cm; 
Boga, escalo e pimpão – 15cm; 
Truta – 19cm. 

Pista de Pesca Numa extensão de 1500m para montante do 
açude o Parque de Campismo é obrigatório o 
uso de manga, devendo os exemplares 
pescados serem depois devolvidos à água. 

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 Valpaços e 
Mirandela, bem como do Bilhete de 
Identidade. 

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



 

 
 

 


