
ENTREVISTA À 
D. Sapateira

Parece que mudou de casa. Não gostava 
de viver nas rochas?
É muito habitual em nós, sapateiras. Quando 
atingimos a idade adulta, por volta dos 2-3 
anos, deixamos a costa e partimos para 
nos instalarmos nas profundezas. Às vezes 
chegamos a ir até aos 200 m se não estamos 
satisfeitas com o local.

Mas responda-me então ao seguinte: 
como explica as vossas migrações tão 
frequentes?
São sobretudo as fêmeas que migram. 
Durante as épocas de postura, podemos 

percorrer até 5 km/dia para encontrar fundos 
móveis. Fazemo-lo para proteger a nossa 
descendência. Deste modo, podemos pôr 
ovos contra a corrente, para espalhar o 
melhor possível os ovos e evitar que sejam 
intercetados por predadores.

Diz-se que podem fazer crescer as 
vossas próprias patas, é verdade?
Perfeitamente. Se ma arrancarem uma pata, 
posso fazê-la crescer novamente. Isto demora 
alguns anos, mas o resultado é muitas vezes 
espantoso. E se me ferir durante um combate, 
por exemplo, posso muito simplesmente 
amputar a minha pata ferida!

A sapateira é pescada de forma artesanal, mais frequentemente com a ajuda de armadilhas.

As autoridades nacionais atuam no sentido de regulamentar a pesca da sapateira, com o objetivo 

de proteger a espécie e assegurar que continua disponível para o seu consumo.

Por exemplo, em Franca o tamanho mínimo de captura é de 13 cm para a carapaça (largura). 

-É proibido capturar e vender fêmeas com ovos ou comercializar caranguejos claros ou brancos que 

acabam de efetuar a muda.
As suas ações também são importantes para proteger a sapateira: não compre nem pesque animais 

demasiado jovens ou fêmeas fecundadas.

Proteja a espécie
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nA sapateira é um produto saudável 

e complementar de uma alimentação 
equilibrada

EM PROTEÍNAS 
RICA

POSSO VIVER 
ATÉ AOS 

22 000 TO
NE

LA
DA

S

e pobre em calorias 

A SAPATEIRA 
em números

20 anos

30cm

500g

1,5kg

A minha cara-
paça mede até 
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é o que representa em média a pesca da sapateira 
na Europa anualmente

A França produz 6.000 toneladas/ano, mas 
isso não chega para o seu consumo: é a principal 
importadora de sapateira.

O sul da Europa é simultaneamente o menor 
produtor e o maior importador de sapateira: 
França, Espanha e Portugal representam juntos 
perto de 80% das importações.

As ilhas britânicas são os campeões incon-
testados da pesca da sapateira, com 
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Por 100g

19,3 g de proteínas / 128 Kcal  

zinco: 58 % para um homem / 79 % para uma mulher  dose nutricional recomendada (DNR)
cobre: mais de 100% para um homem / mais de 100% para uma mulher (DNR)
vitamina B2: 66 % para um homem / 78 % para uma mulher (DNR)

selénio: mais de 100% para um homem / mais de 100% para uma mulher (DNR)


