
TIPOS DE PESCA 

 
Pesca no fundo – É uma pesca “apeada” em que se coloca uma ancora no fundo marinho 

ocorrendo normalmente em solos rochosos ou mistos (rocha/areia), podendo ir desde os 2 

metros aos 136 metros de profundidade. Utilizando canas e carretos específicos para este tipo 

de pesca como também isco preparado para esse efeito, as espécies alvo são maioritariamente 

demersais bentónicos ou demersais bentopelágicos, sendo exemplo disso garoupas, sargos, 

encharéus, abrótea, cântaro/bagre, besugo, chicharro, Mero ou rocaz. 

Jigging – Apesar de ser muito similar à pesca no fundo não necessita de estar com o barco an-
corado, usando um isco artificial que pode pesar entre 50g a 300g, dependendo das condições 
marítimas, a profundidade que se pretende pescar e qual o tipo de espécie alvo. Este tipo de 
pesca permite apanhar peixe demersais pelágicos e demersais bento pelágicos tal como ga-
roupa, sargo, barracuda, atum bonito, írio, enchova, mero e rocaz. 
 
Pesca do corrico -  
Consiste em colocar o barco em andamento lento com isco artificial ao longo da costa, entre 
10 metros e 50 metros. Este tipo de pesca permite apanhar peixe demersais pelágicos tal 
como anchovas, barracudas, Serras, Atum bonito. 
 
Live Bait Fishing 
For live bait fishing the boat is anchored at different depths so we can fish using rod and reel. 
This type of fishing 
targets pelagic fishes and to improve our chances we only go live bait fishing at the end of the 
day when the fish 
come out to feed. you'll be hoping for Yellowmouth Barracuda, Bluefish, Atlantic Bonito, Grea-
ter Amberjack and 
Guelly Jack 
 
Night Fishing 
The same has Bottom Fishing during the day, but we will fish mostly less deep than the day fis-
hing, targeting specific 
species, like Mediterranean moray, Conger, Greater fork-beard, Dusky Grouper and Largesca-
led Scorpionfish. 
All the details of the service are at the discretion of the skipper and depend on maritime condi-
tions on the day of the 
activity, consult general conditions. 
For more information see our prices by activity. 
For more complete programs snorkelling see our prices by packs. 
This program is developed by the Maritime Tourist Operator named Wild Ocean, on the vessel 
Atlantic Rose, under 
the Maritime Tourist Operator license 1/2017. 

na página Localização) 

Duração: 

3 a 5 horas (9h às 13h) ou/e (14h às 18h) 

5 a 10 horas (9h às 18h) - Almoço incluído 

(Mínimo de 2 pessoas, desconto para grupos de 4 pessoas) 



Todas as particularidades do serviço estão dependentes da decisão do skipper, dependentes das 

condições marítimas presentes no dia da atividade, consultar condições gerais. 

Para mais informações consulte a nossa tabela de preços por atividade. 

Para pacotes específicos contatar azoreswildocean@gmail.com 


