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1- Como é do conhecimento de todos os competidores, a Taça de Portugal de Pesca à Pluma – Dr.º 

Diamantino Domingues -  tem fundamentalmente por objetivo a promoção e desenvolvimento da pesca 

à pluma em Portugal, nomeadamente na sua vertente competitiva. 

 

2- Por esse motivo, poderão participar na Taça de Portugal de Pesca à Pluma – Dr.º Diamantino 

Domingues todos os pescadores, federados ou não federados, desde que possuidor de licença de pesca 

para o local da sua realização e se inscrevam para a mesma nas condições definidas neste regulamento. 

No caso dos pescadores estrangeiros, a licença de pesca do seu país de origem é válida para este evento. 

 

3- Face ao espírito da Taça de Portugal de Pesca à Pluma – Dr.º Diamantino Domingues, poderão ser 

válidas capturas que não sejam apenas salmonídeos. 

 

4- A Taça de Portugal, nesta edição de 2017, terá lugar nos dias 09 e 10  de Dezembro no Lago  do 

Viriato/ Concessão do  ICNF  no concelho da Covilhã. 

 

5- Nesta edição a Taça de Portugal será disputada a título individual. 

 

6- O número máximo de participantes, nesta edição de 2017, é de 42 competidores. 

 

7- A aceitação dos participantes é definida pela ordem de inscrição até ao referido limite. 

 

8- Todos os participantes deverão efetuar a sua inscrição (ver declaração em anexo), até ao dia 02 de 

Dezembro de 2017 e enviar para a Federação Portuguesa de Pesca Desportiva, por carta, correio 

eletrónico. Neste caso o endereço disponível é: secretaria@fppd.pt 

 

9- É obrigatório, no ato da inscrição, fornecer as seguintes informações, sem as quais não é considerada 

a mesma: 
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A) Número do BI ou CC, data de emissão e validade do mesmo e morada (excepto se for federado). 

B) Número de licença de pesca desportiva. 

C) Contacto telefónico. 

D) Cópia do documento comprovativo do pagamento da inscrição. 

 

10- O custo da inscrição é de 20 euros, a ser pago, necessariamente, através de transferência bancária 

para a seguinte conta da F.P.P.D: NIB: 0018 0000 10689096001 96 e enviar comprovativo para: 

contabilidade@fppd.pt 

 

11- Este valor destina-se, fundamentalmente, a custear despesas com licenças especiais diárias, seguro e 

troféus. 

 

12- O almoço de encerramento, bem como as refeições e alojamento, não estão incluídos no preço da 

inscrição.  

 

14- No final do almoço de encerramento serão entregues taças aos três primeiros classificados. O 

almoço será essencialmente de convívio entre todos os participantes da Taça. 

 

15- O almoço de encerramento será realizado no Domingo, dia 10 de Dezembro, em local a designar 

atempadamente. 

 

HORÁRIOS E REGULAMENTO ESPECÍFICO 

 

1- A concentração e sorteio de “tramos” será realizado às 8:00 do dia 09 de Dezembro no Hotel Luna 

Serra da Estrela. 

 

2- O total de mangas são sete (7) com duração de uma hora. Os participantes pescam seis (6) mangas e 

controlam uma (1). 

 

3- As rotações de “tramos” serão definidas antes do sorteio e conforme o número de participantes. 
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5- A classificação final será apurada pela soma das classificações individuais. As restantes fórmulas de 

cálculo de classificações e de desempates serão as que constam no regulamento de competição da 

Federação Portuguesa de Pesca Desportiva, com as adaptações necessárias. 

 

6- As pontuações de cada captura são as constantes nos regulamentos de competição de pesca à pluma 

da F.P.P.D. 

 

7- São válidas todas as capturas, desde que tenham o comprimento mínimo de 15 cm, medido da ponta 

do focinho até à ponta da barbatana caudal estendida e na sua maior dimensão. 

 

8- As canas não poderão ultrapassar as dimensões máximas estipuladas pela Fips-Mouche, ou seja, 12 

pés (366cm) 

 

9- Os carretos serão de tambor móvel, manuais, semi-automáticos ou automáticos. 

 

10- É obrigatório o uso de rede (camaroeiro), que estendida, não poderá ter um cumprimento superior a 

1,22 m (122 cm) e deverá ser em malha de algodão ou outro material não abrasivo.   

  

11- Podem-se utilizar linhas flutuantes, afundadas ou mistas. As linhas “shooting head” ou cabeças 

lançadoras não são permitidas. 

 

 

12- É proibida a utilização de pesos adicionais e indicadores de picada, quer nas linhas, quer nos 

terminais. Os terminais poderão ter qualquer comprimento, e coloração. Os conectores da linha ao 

terminal são permitidos, não se considerando tais elementos como sendo indicadores de picada. 

  

13- É permitida a utilização de plumas em todas as suas variedades (ninfas, afogadas, secas e 

“streamers”), obrigatoriamente montadas em anzóis simples e sem barbela, sem limite de tamanho.  

 

14- Nas plumas é permitida a utilização de duas “bolas” (olhos; cabeças), desde que as mesmas não 

sejam de qualquer tipo de liga metálica, podendo ser em espuma (“foam“), plástico, tecido ou outro 

material 
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15- Não é permitida a utilização de plumas que libertem aromas ou corantes. 

 

16- Todas as capturas efetuadas, após medição pelo controlador, serão devolvidas à água em boas 

condições de sobrevivência. 

 

 HORÁRIO: 

Sábado - Dia 9 de Dezembro 

 

Concentração – 08h00 horas (Hotel Luna Serra da Estrela) 

 

1ª Manga____09h30____10h30 

 

2ª Manga____11h00____12h00 

 

3ª Manga____14h00____15h00 

 

4ª Manga____15h30____16h30 

 

 

 

Domingo - Dia 10 de Dezembro 

 

Concentração – 08h00 (no mesmo local)  

 

5ª Manga____09h30____10h30 

 

6ª Manga____11h00____12h00 

 

7ª Manga____12h30____13h30 

 

 

Contactos: 

 

F.P.P.D. : Telef. 213140177 -  213563147email -  secretaria@fppd.pt 
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Taça de Portugal de Pesca à Pluma – Dr. Diamantino Domingues / 2017 

 

DECLARAÇÃO – Pescadores Federados 
 

(Terá que dar entrada na Federação Portuguesa de Pesca Desportiva, impreterivelmente até ao dia 
02/12/2017)  

 
 

Eu, _________________________________________________________, filiado nº 

_________________, com a licença de pesca desportiva nº _________________ declaro  

que pretendo participar na Taça de Portugal de Pesca à Pluma – Dr. Diamantino 

Domingues/2017, tendo conhecimento e concordando com o Regulamento. 

 

 

Contacto telefónico: _______________________ 

 
_________________________, _____/_____/_____ 
 
 
 

O Pescador                         
  

 
_____________________    

 
 
 
Valor da Inscrição: 20,00€ 
 
NOTA: Em anexo enviar comprovativo da transferência bancária – NIB: 0018 0000 10689096001 96, 
para: contabilidade@fppd.pt 
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Taça de Portugal de Pesca à Pluma – Dr. Diamantino Domingues / 2017 

 

DECLARAÇÃO – Pescadores Não Federados 
 

(Terá que dar entrada na Federação Portuguesa de Pesca Desportiva, impreterivelmente até ao dia 
02/12/2017)  

 
 

Eu, _________________________________________________________, com o Cartão 

de Cidadão nº _________________, com a licença de pesca desportiva nº 

_________________ declaro que pretendo participar na Taça de Portugal de Pesca à 

Pluma – Dr. Diamantino Domingues/2017, tendo conhecimento e concordando com o 

Regulamento. 

 

Contacto telefónico: _______________________ 

 
_________________________, _____/_____/_____ 
 
 
 

O Pescador                         
  

 
_____________________    

 
 
Valor da Inscrição: 20,00€ 
 
NOTA: Em anexo enviar comprovativo da transferência bancária – NIB: 0018 0000 10689096001 96, 
para: contabilidade@fppd.pt 
 
Dados para emissão de recibo: 
 
Nome: ________________________________________________  NIF:____________________ 
Morada: _______________________________________________________________________ 
 
Todos os dados são de preenchimento obrigatório 
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