
 

 
 

Relatório 

Visita ao Posto Aquícola do Torno 

Viveiros do Marão - Amarante 

 

O Intervir Mais, da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa 

(ESB – UCP), no âmbito da formação a realizar pelo projecto “Jovens, Ambiente e 

Cidadania na Região Norte”, co-financiado pelo FEDER/UE, organizou uma visita ao Posto 

Aquícola do Torno, aos viveiros de trutas do Marão, no dia 17 de Fevereiro de 2010.   

A actividade foi promovida pelo Programa Água do já referido projecto e dinamizada pelo 

Eng.º Vítor Rego e pela Eng.ª Julieta Sampaio, da Autoridade Florestal Nacional (AFN), 

entidade parceira do projecto. Contou com a participação de 38 pessoas, que na 

grande maioria pertenciam aos Ecoclubes, apenas quatro participantes não integravam o 

movimento. Participaram na Visita todos os Ecoclubes com o tema Água: Ecoclube Salta 

Fronteiras, Ecoclube Guarda-Rios, Ecoclube de Mindelo, Ecotorgas e também ecoclubes 

com outros temas como é o caso do Ecoclube de Paranhos, Ecoclubinos e Ecoclube 

Montes Verdes, novo ecoclube. 

A visita teve por objectivos conhecer os viveiros de trutas do Marão, o processo de 

crescimento desta espécie de salmonídeos em cativeiro, o seu ciclo de vida e os 

repovoamentos nos rios. 

 

A visita começou com uma breve explicação sobre os trabalhos que a AFN desenvolve 

(Eng.º Vítor Rego), bem como os trabalhos que desenvolvem em específico nesse Viveiro 

de Trutas (Eng.ª Julieta Sampaio). Seguiu-se a visualização do processo de desova do 

peixe e a observação das diferentes fases do ciclo de vida da truta – ovos, ovos 

embrionados, alevinos, juvenis e adultos. A manhã terminou com uma simulação de um 

repovoamento no rio. 

 

Na parte da tarde houve a visualização de um filme “…” sobre os rios e a biodiversidade 

que neles ocorre, seguido de uma breve discussão sobre o tema.  



 

 

Com esta actividade os participantes adquiriram conhecimentos mais específicos sobre a 

truta, espécie que habita os rios limpos do norte do país, o seu ciclo de vida, bem como o 

habitat em que estes se encontram. Devido às condições meteorológicas adversas a 

actividade foi encurtada, o que não permitiu aos participantes desfrutar da área 

envolvente aos viveiros. 
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