
    
 

 

  NOTA DE IMPRENSA                                           

      
 

Nueva Pescanova e a Isidro 1952 chegam a um acordo 

de comercialização exclusiva para dois dos seus 

produtos de aquicultura: rodovalho e besugo 
 

• Sob a denominação "Besugo da Galiza", a Isidro 1952 foi a única empresa no 

mundo capaz de desenvolver o cultivo desta espécie. 

 

Vigo, 19 de fevereiro de 2019.- O CEO do Grupo Nueva Pescanova, Ignacio González, e o 

Conselheiro Delegado da empresa Isidro 1952, Pablo Ángel García-Gascó, assinaram um 

acordo de colaboração para a comercialização exclusiva durante os próximos 5 anos de dois 

dos produtos de aquicultura que esta última cultiva: rodovalho e besugo. 

A empresa Isidro 1952, que está há mais de 60 anos no setor das pescas, conta com as 

únicas instalações de aquicultura de besugo existentes no mundo, situadas nas localidades 

de Valdoviño (desovas e alevins) e Lorbé (cria e engorda), ambas na Corunha. Através desta 

aliança, a Isidro 1952 continuará com as atividades propriamente aquícolas, e o Grupo 

Nueva Pescanova encarregar-se-á da distribuição e comercialização na sua totalidade do 

besugo de aquicultura que produz, mantendo a denominação "Besugo da Galiza". 

O acordo estende-se na mesma linha ao rodovalho: atividades aquícolas a cargo da Isidro 

1952 e comercialização sob o Grupo Nueva Pescanova. Com este acordo, o Grupo Nueva 

Pescanova reforça a sua posição no mercado do rodovalho, em que a empresa conta com 

uma produção anual de 3.000 toneladas nas suas duas instalações de Insuiña, empresa 

especializada na cria, engorda e processamento de rodovalho. 

Além destas duas espécies, a empresa também cultiva e comercializa truta branca e 

salmonada. 

Sobre o Grupo Nueva Pescanova 

O Grupo Nueva Pescanova é uma multinacional líder do setor especializada na captura, cultivo, 

elaboração e comercialização de produtos do mar. Fundada em 1960, emprega mais de 11.000 

pessoas e vende os seus produtos em mais de 80 países em todo o mundo. 



    
 

 

Sobre a Isidro 1952 

A Isidro 1952 é uma empresa galega localizada na Corunha, pioneira na elaboração de produtos do 

mar com valor acrescentado. De entre as suas unidades de negócios destacam-se as linhas de sushi, 

pratos de peixe prontos para cozinhar e peixe limpo em bandeja para serviço livre. 

 

  

            

 


