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Safia

PROCURA-SE

Etiquetas
externas

Está a decorrer ao longo da Costa Alentejana e Vicentina uma campanha
de marcação de peixes (SARGOS e SAFIAS) com uma

etiqueta de plástico externa de cor amarela ou verde.

Caso capture um destes peixes, agradecemos que guarde a etiqueta
e que nos contacte:

91 411 86 42

21 750 01 48
ou

e nos informe o número da etiqueta, a data, hora e local  de captura
e, se possível, o comprimento do peixe. 

Recompensa de  pela informação e ajuda!
Por favor, colabore e passe a palavra!

5 EUR

número da
etiqueta

protect www.protect.uevora.pt



sines

s.torpes

porto covo

vila nova de milfontes

cabo sardão

cabo s. vicente
sagres

burgau

lagos

ilha do pessegueiro

Srs. Pescadores   lúdicos e profissionais:

Comprimento total

0001

?No âmbito do projeto PROTECT- Estudos para a proteção marinha na Costa
Alentejana, financiado pelo Programa Operacional Pescas 2007-2013 (PROMAR),
está a decorrer uma campanha de marcação de peixes (SARGOS e SAFIAS) com
etiquetas de plástico externas de cor amarela ou verde na barbatana dorsal (costas).

Os peixes serão capturados, etiquetados e libertados de seguida na zona da Ilha do
Pessegueiro, em frente a Porto Covo.

O objetivo deste trabalho é procurar saber para onde se deslocam estes peixes após
saírem da zona da Ilha do Pessegueiro e tentar perceber se estes peixes ficam
em locais próximos da Ilha ou se nadam para locais mais afastados.

Nesse sentido, o Centro de Oceanografia da Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa, em conjunto com o CIEMAR da Universidade de Évora, solicitam a vossa
colaboração e ajuda!

Para tal, sempre que capturar um peixe etiquetado, agradecemos que guarde a etiqueta
e nos contacte através dos seguintes números:

                                       ou    

e nos informe o número da etiqueta, o local de captura, a data e, se possível,
o comprimento do peixe (como no desenho).

Será oferecida uma recompensa de 5 EUR a todos quantos colaborarem em
agradecimento pela ajuda e disponibilidade.

                           POR FAVOR, PASSE A PALAVRA!!       OBRIGADO PELA COLABORAÇÃO!

91 411 86 42 21 750 01 48
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