
 

 

‘ARRAIAL COM CARAPAU' CELEBRA  
O DIA MUNDIAL DOS OCEANOS 

 
O primeiro arraial sem sardinha da cidade de Lisboa decorre no Largo da Rosa, 

Mouraria, na noite de 8 de Junho e pretende mostrar aos lisboetas que as festas 
também sabem bem com outros peixes. 

 
Lisboa, 4 de Junho de 2018 – Para comemorar o Dia Mundial dos Oceanos, que se celebra a 8 de Junho, 
a PONG-Pesca* apoia a Associação Renovar a Mouraria na organização do primeiro ‘Arraial com 
Carapau’, substituindo nesta noite a emblemática sardinha pelo carapau capturado pela arte de cerco, 
procurando chamar a atenção das pessoas para alternativas viáveis ao consumo da sardinha, espécie 
cujo stock ibérico se encontra em declínio há vários anos. Uma banda de rumba e soukous formada por 
imigrantes originários da região do Baixo Congo, irão juntar-se à celebração com um concerto que irá 
começar pelas 19h. 
 
A Associação Renovar a Mouraria pretende organizar este ano o arraial mais sustentável de Lisboa, em 
que não faltarão copos reutilizáveis, talheres e pratos biodegradáveis assim como compostagem dos 
restos alimentares. A opção de substituir a sardinha pelo carapau veio no seguimento de várias 
conversas com a PONG-Pesca, que elegeu este peixe como a melhor alternativa dadas as características 
partilhadas entre as duas espécies e o facto de ambas serem capturadas pela frota do cerco portuguesa. 
A opção pelo carapau deve-se ao facto deste stock estar em bom estado e estar a ser explorado a níveis 
sustentáveis,, não tendo sido totalmente utilizadas nos últimos anos as quotas definidas.  
 
Para Rita Sá, representante da PONG-Pesca, “esta diversificação no peixe que consumimos é uma boa 
prática que deveria ser replicada por mais arraiais, e esperemos que este ato pioneiro venha a abrir essa 
porta no futuro.”  
 
Inês Andrade, Presidente da Associação Renovar a Mouraria, afirmou “que a decisão de não servir 
sardinha resulta do nosso desejo de ser o mais amigo do ambiente possível, e acreditamos que vamos 
conseguir chamar a atenção de muitas pessoas para a questão do mau estado biológico da sardinha”. 
 
A esta iniciativa aliaram-se também a Sesibal, a Organização de Produtores de pesca do cerco que irá 
capturar os carapaus com esta arte de pesca e cujo responsável, Ricardo Santos, considera que “a 
organização de produtores e os seus cooperantes apoiam as causas justas”; a Docapesca, que forneceu 
100 kg de carapau gratuitamente e segundo Ana Paula Queiroga “o Carapau é uma espécie sustentável, 
abundante na nossa costa e rica do ponto de vista nutricional, a Docapesca associa-se ao “Arraial com 
Carapau no Dia Mundial dos Oceanos”. A promoção desta espécie, tradicional na gastronomia 
portuguesa, mas pouco valorizada comercialmente, representa um contributo para o aumento da 
rentabilidade do setor das pescas em Portugal e para uma retribuição mais justa ao pescador. Por estes 
motivos, saudamos a iniciativa que, estamos certos, permitirá também contribuir para uma maior 
consciência ambiental no consumo do pescado das lotas portuguesas”; e a Makro Cash & Carry 
Portugal, que facilitou o transporte do peixe fresco, e que segundo Sílvia Cruz Afonso, compradora de 
pescado fresco, “para a Makro é um prazer poder apoiar esta iniciativa, que na sua génese abraça uma 
missão e valores com as quais a empresa se sente largamente comprometida. Enquanto fornecedores 
dos mais variados alimentos, temos que ter em mente muitas questões não apenas relacionadas com a 
qualidade dos produtos, mas também com a sua sustentabilidade. É dever que assim seja. No caso 
concreto, poder continuar a comercializar e a fornecer o melhor peixe do mundo exige uma preocupação 
constante com o equilíbrio necessário para a sustentabilidade não só ambiental mas também 
económica e social, envolvida na sua comercialização. A gestão da conservação, qualidade e do 
desenvolvimento é uma prioridade na área de peixe fresco da Makro. Encontramo-nos com os olhos 
postos na diversidade e na sustentabilidade, que se relaciona intimamente com a oferta e variedade de 
espécies, respeitando a sazonalidade e a qualidade indiscutivelmente ligadas às artes de pesca 



 

 

selectivas e artesanais. O carapau do cerco, presente neste arraial é um exemplo perfeito deste esforço. 
Esperamos com esta iniciativa contribuir para esta consciencialização e destacar a importância deste 
tema para a perpetuação das espécies.”  
 
Para mais informações sobre o arraial, siga o link  
https://www.facebook.com/events/261256154443326/ 
 
Contactos: 
Rita Sá, pong.pesca@gmail.com | 914517337 
 

*A PONG-Pesca é constituída por 8 organizações de conservação marinha portuguesas: Associação Portuguesa para o Estudo 
e Conservação dos Elasmobrânquios (APECE), Grupo de Estudos do Ordenamento do Território e Ambiente (GEOTA), Liga 
para a Protecção da Natureza (LPN), Observatório do Mar dos Açores (OMA), Associação Nacional de Conservação da 
Natureza (Quercus), Associação de Ciências Marinhas e Cooperação (Sciaena), Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves 
(SPEA) e Associação Natureza Portugal (ANP) em associação com a WWF. 
 

 
 
 
 
 


