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Fishing with trammel nets is a small-scale 
method of fishing that uses a rectangular net 
made up of three layers of netting. Technically, 
the designation “trammel” (“tresmalho”) refers 
to “three meshes” (“três malhas”), therefore, to 
fishing with three layers of netting. However, 
there are variants of this fishing method using 
only two or even one layer of netting, this 
fishing being called “gillnet fishing”.

Fishing with trammel nets is practiced all over 
the world.

A pesca com redes de tresmalho é um método 
de pesca de pequena escala que utiliza uma 
rede rectangular composta por três panos de 
rede. Tecnicamente, a designação “tresmalho” 
refere-se a “três malhas”, portanto, à pesca 
com três camadas de rede. No entanto, existem 
variantes deste método de pesca que utilizam 
apenas duas ou mesmo uma camada de rede, 
sendo esta pesca denominada “pesca com 
redes de emalhar”.

A pesca com tresmalho é praticada em todo o 
mundo.
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1. Trammel Nets

Trammel nets are anchored by ballast cables 
and held in a vertical position by float cables.

In trammel nets, the three layers of netting are 
superimposed: two identical layers of netting 
(called “alvitanas”) of larger mesh size and one 
inner layer of netting (called “miúdo”), of smaller 
mesh size.

When the fish find a trammel net, easily crosses 
one of the “alvitanas” and try unsuccessfully 
to pierce the “miúdo”, pushing it through the 
meshes of the second “alvitana”: in this way the 
fish are trapped in a kind of bag or purse and it 
is said that the fish “gets entangled”.

The set of nets connected together is called 
“caçada”.

The act of collecting the nets into the fishing 
vessel is called “alar as redes”.

1. Redes de tresmalho

As redes Dde tresmalho são fundeadas por 
cabos de lastro e mantidas na posição vertical 
por cabos flutuantes.

Nas redes de tresmalho, as três camadas de 
rede são sobrepostas: duas camadas idênticas 
de rede (chamadas “alvitanas”) de malhagem 
maior e uma camada interna de malha 
(denominada “miúdo”), de malhagem menor.

Quando o peixe encontra uma rede de 
tresmalho, facilmente atravessa uma das 
“alvitanas” e tenta sem sucesso furar o “miúdo”, 
empurrando-o através das malhas da segunda 
“alvitana”: desta forma os peixes ficam presos 
numa espécie de saco ou bolsa e diz-se que o 
peixe “fica enredado”.

O conjunto de redes ligadas entre si é 
denominado “caçada”.

O ato de recolher as redes no navio pesqueiro 
é denominado “alar as redes”.
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2. Key Devices

There are three key devices used on a fishing 
vessel with trammel nets or adapted to this 
fishing method. Two devices are used in the 
process of colecting the nets: pole (“poleia”) and 
hauler (“alador”). One device is used to launch 
nets overboard: goal (“baliza”).

The “pole” is a stainless steel device attached to 
the bow of the fishing vessel. It consists of two 
lateral supports that fix or hold a loose bearing 
through which the trammel net is passed when it 
is collected from the sea. After passing through 
the “pole”, the trammel net is conducted to the 
“hauler drum”.

The “hauler” is a device fixed to the floor of 
the fishing vessel. The main component of the 
“hauler” is its “drum” (“hauler drum”), a stainless 
steel cylinder that is rotated. The rotation of the 
“hauler drum” exerts traction on the trammel 
net, pulling it from the sea and making it pass 
through the “pole”, to be collected by the 
fishermen who operate it. The “hauler drum” is 
driven by a hydraulic mechanism powered by 
an electric current supplied by a generator. The 
“hauler” has a control that allows to regulate the 
speed of rotation of the drum or its emergency 
stop.

The “goal” is an inert stainless steel device 
attached to the stern of the fishing vessel. It has 
two lateral guides, whose role is to guide the 
trammel nets to the sea, as the fishing vessel 
moves forward.

2. Dispositivos-chave

Existem três dispositivos principais 
usados   numa embarcação de pesca 
com redes tresmalho ou adaptados a 
este método de pesca. Dois dispositivos 
são usados   no processo de “alar” das 
redes (coleta das redes do mar): “poleia” 
e “alador”. Um dispositivo é usado para 
lançar as redes ao mar: a “baliza”.

A “poleia” é um dispositivo em aço 
inoxidável preso à proa da embarcação 
de pesca. É constituído por dois suportes 
laterais que fixam ou seguram um eixo 
solto por onde passa a rede do tresmalho 
quando é recolhida do mar. Após passar 
pela “poleia”, a rede do tresmalho é 
conduzida até o “tambor do alador”.

O “alador” é um dispositivo fixado ao chão 
da embarcação de pesca. O principal 
componente do “alador” é o seu “tambor” 
(“tambor do alador”), um cilindro de 
aço inoxidável giratório. A rotação do 
“tambor do alador” exerce tração na 
rede de tresmalho, puxando-a do mar 
e fazendo-a passar pela “poleia”, para 
ser recolhida pelos pescadores que a 
operam. O “tambor do alador” é acionado 
por um mecanismo hidráulico movido 
por corrente elétrica fornecida por um 
gerador. O “alador” possui um comando 
que permite regular a velocidade de 
rotação do seu tambor ou a sua paragem 
de emergência.

A “baliza” é um dispositivo inerte em aço 
inoxidável preso à popa da embarcação 
de pesca. Possui duas guias laterais, cuja 
função é guiar as redes tresmalhas até 
ao mar, à medida que a embarcação de 
pesca avança.
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THE “3 MALHAS” PROJECT

In this project, “3 MALHAS” (“3 MESHES”), I 
describe the method of fishing with trammel 
nets, practiced by “Companha de Poseidon” 
(“Poseidon Crew”), in the coastal area of Costa 
de Caparica, Almada, Setúbal District, Portugal.

The fishing vessel is the same used in Arte 
Xávega. In practice, this vessel is always 
operating throughout the entire year: from May 
to October (or November) it is at the service of 
Arte Xávega. In the rest of the year it is at the 
service of fishing with trammel nets.

When fishing with trammel nets, the crew of 
this vessel is usually composed of four or 
five fishermen. Two fishermen operate in the 
collection of trammel nets: they collect the 
buoys and grapnels from the water, apply the 
nets to the pole and operate the hauler drum. 
The rest of the fishermen remove the fish 
from the trammel nets and put them in boxes, 
throw the buoys, grapnels and nets into the 
water. One of them, Mestre Carlos Miguel (the 
skipper), pilots the vessel.

In terms of photo sessions on board the 
fishing vessel, fishing with trammel nets offers 
the photographer more difficulties than Arte 
Xávega, mainly due to the mess that the fish 
cause when entering the vessel as soon as 
they have just been caught by the trammel nets: 
splashes of cuttlefish ink, jets of salt water and 
scales in the air.

ENEN
O PROJETO “3 MALHAS”

Neste projeto “3 MALHAS”, descrevo o método 
de pesca com tresmalho, praticado pela 
“Companha de Poseidon”, na zona costeira da 
Costa de Caparica, Almada, Distrito de Setúbal, 
Portugal.

A embarcação de pesca é a mesma utilizada 
na Arte Xávega. Na prática, esta embarcação 
está operando durante todo o ano: de Maio a 
Outubro (ou Novembro) está ao serviço da Arte 
Xávega. No resto do ano está ao serviço da 
pesca com redes de tresmalho.

Na pesca com redes de tresmalho, a tripulação 
desta embarcação é composta normalmente 
por quatro ou cinco pescadores. Dois 
pescadores atuam na recolha das redes de 
tresmalho: eles recolhem as bóias e as fateixas 
da água, aplicam as redes na poleia e operam 
o tambor do alador. Os restantes pescadores 
retiram os peixes das redes de tresmalho e 
acondicionam-nos em caixas, lançam as bóias, 
as fateixas e as redes à água. Um deles, o 
Mestre Carlos Miguel, pilota a embarcação.

Sob o ponto de vista das sessões fotográficas 
a bordo da embarcação de pesca, a 
pesca com tresmalho oferece ao fotógrafo 
mais dificuldades do que a Arte Xávega, 
principalmente pela confusão que os peixes 
causam ao entrar na embarcação logo que 
acabam de ser apanhados pelas redes: 
salpicos de tinta de choco, jatos de água 
salgada e escamas pelo ar.
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