
CASAS   DE   ARTIGOS  DE  PESCA  DA   BAIXA   E   CHIADO 
 

Artipesca – Soc. de Artigos de Pesca e Desporto 
ldª 
Tv. Dos Remolares 42 – 44 
Tel. 21 346 55 00 
 
Desde 1975 aqui a trabalhar, Isabel Rodrigues é a 
alma desta firma, que dá o bom atendimento 
neste ponto de encontro de amadores de pesca. 
Fundada em meados do século passado, é uma 
loja bem guarnecida, um autêntico espaço de 
encanto, repleto de iscos, anzóis, coloridas 
amostras, fios e canas. As artes de pesca, redes 
suspensas por cima do balcão, são uma boa 

decoração da loja. E o entra e sai dos clientes, com muita conversa especializada, muita 
procura atenta do cliente e muita resposta pronta de Isabel, ela própria pescadora, permite-lhe 
falar de pescador para pescador.   
 

Estrela do Mar 
R.Remolares 25 

www.estreladomar.pt 
Tel. 21 342 56 08 

 
Foi J.A. Araújo de que guarda o nome fixado à 
entrada de 1915 até 2007, altura em que passou 
para a Estrela do Mar, com sede na Parede. 
Tinha anexa a Casa do Pescador na Tr. dos 
Remolares há muito encerrada. Dá assistência 
pós venda e muitos conselhos, sobretudo na 
montagem e manutenção de todo o 
equipamento, até a meteorologia nas diversas 
praias. Com 100€ já se equipa um pescador estreante com todo o necessário, conselhos e 
primeiras noções. O lema da firma é não enganar o cliente e vender-lhe o que ele quer.  
 
Venda ambulante 

 
Chico da Minhoca 
Esquina da Tr. Remolares com a R.Remolares 
 
Vende sardinha para engodo e iscos, carretos, fios e 
canas em 2ª mão. Há uma vintena de anos que 
aquele lugar serve para fornecer os pescadores 
amadores que vão para os cais próximos, sobretudo 
de 6ª feira a domingo. O próprio Chico apanha as 
minhocas e outros iscos na margem sul, que depois 
aqui vende. «Apanhava-se camarão miúdo no Tejo, 
que o Valdemar apanhava e vendia junto à estação 
da CP ou para a Adega dos Canários fazer o seu 
famoso caldo de camarão. E apanha-se muita coisa 
até notas de 5 contos que um pescador diz ter 
pescado na rede!».                                                             
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