
AS vARiEDaDEs 
dE eSPécIEs Do CaBAz Do MaR

o Robalo
o Pargo
o Linguado
o Perceve
o Salmonete 
o Dourada 
o Sargo 
o Azevia 
o Bica 
o Corvina 
o Choco
o Moreia
o Tamboril 
o Polvo 
o Besugo 
o Rascasso 
o Safia 

o Bodião
o Faneca 
o Carapau
o Abrótea
o Pescada
o Búzio
o Choupa
o Serrajão
o Pampo
o Mexilhão
o Safio
o Cavala
o Tremelga
o Tainha do mar 
o Pata roxa
o Lapa
o Ouriço do mar

Nome
__________________________________________
__________________________________________

Morada
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Telefone ou telemóvel
__________________________________________

E-mail
__________________________________________

LOCaIS DE DIsTRiBUiçÃo
o Odemira
o Vila Nova de Milfontes
o S.Teotónio
o Longueira/Almograve
o Boavista 
o Zambujeira do Mar
o Outro a combinar
__________________________________________

PERiODiCIdADe Da EnTReGA
o Semanalmente
o Quinzenalmente
o Mensalmente

FIChA 
dE eNCoMEnDA

CABAZ DO MAR
É um projeto pioneiro em Portugal, que pretende contribuir para a valorização do pescado, 
para a promoção da identidade das comunidades piscatórias, fomentando as relações 
de proximidade entre quem pesca e quem consome, estabelecendo um circuito curto 
de comercialização.

O Cabaz do Mar leva pescado fresco da nossa costa, leva o saber e a alma dos pescadores, 
leva os sabores do nosso mar. É vendido a um preço justo para todas e todos. Justo para 
quem pesca, justo para quem consome. O consumidor do Cabaz do Mar tem a oportunidade 
de usufruir deste valor e contribuir para a sua sustentabilidade.

rAZõeS pARa SeR 
cONsUMiDOr
Consumir pescado capturado na nossa costa;

Ter a garantia de que o pescado que consome é fresco;

Receber em sua casa uma rica variedade de pescado, pronto a cozinhar;

Contribuir para a valorização do setor da pesca no nosso concelho;

Contribuir para a diminuição dos intermediários no percurso do pescado;

Pagar um preço justo para o pescador e para o consumidor;

Contribuir para a sustentabilidade dos recursos pesqueiros.

Porto de pesca
do Portinho do Canal

VILA NOVA
DE MILFONTES

Porto de pesca
de Lapa das Pombas LONGUEIRA

ALMoGRaVE

Porto de pesca
da Entrada da Barca

ZAMBUJEIRA
DO MAR São TeOTónIO

ODEMIRA

(assinale 3 que não deseja receber)Porto de pesca
da Azenha do Mar



ENTREGA DA FICHA DE ENCOMENDA

Gabinete Itinerante de Apoio 
às Comunidades Piscatórias 
na Azenha do Mar

TAIPA
Travessa do Botequim no 6 Odemira
mail:associacaocdp_azenhadomar@hotmail.com
T:282947916 TM:969520050

Para além do Cabaz do Mar,
aceitam-se encomendas de mais pescado.

Entidade promotora

Entidades parceiras

Cofinanciamento


