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Taça de Portugal Lago - Pesca à Pluma 
 

2019 
 

Objecto 
 

ARTº 1 – O presente regulamento estabelece os princípios reguladores da Taça de Portugal em 

Lago na modalidade de pesca à Pluma, sendo complementado pelo Regulamento Geral de 

Provas de Pluma em Águas Correntes e pelo seu Mapa Regulador. 

 

Definições 

 

ARTº 2 – A Pesca de Competição à Pluma, é um ato piscatório praticado nos recursos hídricos 

de água doce do continente e ilhas em que se levam à prática provas da Taça de Portugal de 

Lago e outras desta disciplina, por atletas filiados na FPPD e Associações Regionais os quais se 

regem pelo presente regulamento e que têm como princípios fundamentais a competição leal e 

disciplinada, a preservação das espécies e do ambiente e a devolução à água das espécies 

aquícolas capturadas, em boas condições de sobrevivência. 

 

ARTº 3 - Face ao espírito que se pretende promover com este campeonato, poderão ser válidas 

capturas que não sejam apenas salmonídeos. 

 

ART º4 – A Taça de Portugal – Lago, será disputada em 4 provas e em dois fins de semana (a 

primeira e segunda provas num fim de semana e num lago previamente calendarizado, sendo a 

terceira e quarta provas disputadas noutro lago de igual modo indicado ). 

 

Prémios 

 

ARTº 5 – A Taça de Portugal – Lago, será disputado a título individual e o vencedor da mesma, 

conquistará a Taça de Portugal. 

Os pescadores classificados em segundo e terceiro lugares, receberão uma réplica da Taça de 

Portugal. 
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Normas 

 

ARTº 6 – Os competidores terão de comunicar à FPPD, a sua presença nas provas do fim de 

semana seguinte até à quarta feira anterior à mesma, sob pena de não entrarem a sorteio e por 

conseguinte não participarem na prova. 

 

2 - A concentração e sorteio de “tramos” serão realizados em horário e local a designar para 

cada um dos fins de semana. 

 

3 - A duração de cada manga será de 50 minutos. 

Haverá um intervalo de 10 minutos entre cada manga para permitir a rotação dos tramos. O 

total de mangas por dia de prova serão definidas pela organização e antes do sorteio. Este 

número de mangas está condicionado ao número de inscritos de participantes na prova e será 

o maior número de mangas possível e de forma que todos os competidores pesquem o maior 

número de tramos possível. 

O objetivo é que todos os competidores pesquem (se possível) todos os tramos. 

 

4 - As rotações de “tramos” e controlo serão definidas antes do sorteio e conforme o número 

de participantes em cada prova. 

 

5 – De acordo com o número de participantes será definido o sistema de fiscalização que seguirá 

cada controlador. 

Esse controlo/fiscalização, será de vários pescadores e/ou os pescadores se controlarem 

mutuamente. 

Este sistema, será definido pela organização e está condicionado pelo número de participantes. 

Antes do sorteio será divulgado o sistema adotado. 

Como o peixe não é medido o controlador a cada captura escreve um “T” na ficha do pescador 

respetivo. 

 

6 – O tamanho dos tramos será de acordo com o espaço existente e o número de participantes 

cabendo à organização da prova a sua definição. 

 

7 – Em cada manga sempre que um competidor atinja a captura de 10 espécies, o fiscal fará 

soar um sinal acústico (apito) e termina a sua participação. Nesta sequência, ser-lhe-á atribuído 

o 1º lugar nessa manga. 
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8 - A classificação é assim, efetuada por manga de acordo com o número de capturas e a ordem 

cronológica. No caso de haver mais do que um competidor a atingir o limite máximo de 10 

capturas. Por exemplo: - Se dois pescadores obtiverem 10 capturas, o primeiro que tiver 

alcançado esse limite ( através do sinal acústico)  obterá a classificação de 1º classificado nessa 

manga, sendo o segundo classificado aquele cujo sinal acústico se faça ouvir imediatamente a 

seguir e assim sucessivamente. Os demais, serão classificados pela ordem de maior número de 

capturas para a menor (em cada manga). 

 

9 – A classificação final será definida de acordo com o somatório das classificações de todas as 

mangas sendo classificado como primeiro aquele que obtiver o menor número de pontos e 

assim sucessivamente. 

 

10 – Caso haja na classificação final um empate em pontos, o desempate e consequente 

classificação, será definida de acordo com os seguintes critérios: 

 

 - Pelo maior número total de capturas 

 - Pelas melhores classificações no conjunto das mangas 

  

11 - As canas não poderão ultrapassar as dimensões máximas estipuladas pela Fips-Mouche, ou 

seja, 12 pés (366 cms). 

 

12 – Em ação de pesca só pode ser usada uma cana, no entanto, podem ser montadas e 

preparadas as que o competidor assim o entender. 

 

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

 

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

superior a 2,50 m (250 cms) e deverá ser em malha de algodão ou outro material não abrasivo. 

 

15 - Podem-se utilizar linhas flutuantes, afundadas ou mistas. As linhas denominadas «shooting 

head» ou cabeças lançadoras não são permitidas. 

 

16 - É proibida sob pena de desclassificação, a utilização de pesos adicionais e indicadores de 

picada, quer nas linhas, quer nos terminais. 
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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, assim 

como as argolas (o`rings) de diâmetro não superior a 3 milímetros num número máximo de 3. 

 

17 - 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. 

 

18 - Nas plumas é permitida a utilização de uma bola metálica com o tamanho máximo de 4,0 

milímetros.  

Corpos de tungsténio são proibidos, sob pena de desclassificação. 

É permitida a utilização de duas «bolas» (olhos, cabeças) desde que as mesmas não sejam 

constituídas por qualquer tipo de metal ou liga metálica, sendo assim admitidas se forem 

constituídas por espuma («foam»), plástico, tecido ou qualquer outro material não metálico. 

 

19 - Não é permitida sob pena de desclassificação, a utilização de plumas que libertem aromas 

ou corantes. 

 

20 - Todas as capturas efetuadas, após verificação e confirmação pelo controlador, serão 

imediatamente devolvidas à água em boas condições de sobrevivência. 

 

21 - As regras competitivas que não estejam previstas no presente regulamento, contarão para 

todos os efeitos as constantes no Regulamento Geral de Provas de Pluma da F.P.P.D. 
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FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE PESCA DESPORTIVA 

Regulamento Específico da Taça de Portugal de Lago - Pluma 

 

• As regras a fazer cumprir e a cumprir nesta Taça são as do respetivo Regulamento 
Específico e as do Regulamento Administrativo para a Competição.  

 

• A inscrição para este Campeonato termina a: 31 de Outubro de 2019 
 

• A Direção da prova e sua organização é da responsabilidade da FPPD. 
 

• Calendário do campeonato: 

Prova Data Local Competição Concentração 

1ª Prova 16 e 17 Novembro Falperra Bar da Lagoa 

2ª Prova 30 Novembro e 01 
Dezembro 

Vouzela Café Rocha na Praça 
Morais de Carvalho 

 
Zona de Pesca: 
 

Lagoa de Falperra e Lagoa de Vouzela 
 

Horário: 

Designação Sábado Domingo 

Concentração 07h00/14h00 07h00/14h00 

Início 1ª Manga 08h00 --- 

Início 2ª Manga 11h00 --- 

Início 3ª Manga 15h00 --- 

Início 4ª Manga 18h00 --- 

Início 5ª Manga --- 08h00 

Início 6ª Manga --- 11h00 

Início 7ª Manga --- 15h00 

Início 8ª Manga --- 18h00 

Fim da Competição 20h00 20h00 

 
Sorteio: 
  

 
Designação 

Sexta-Feira 
Anterior à prova 

Local 

Falperra 18h00 Camping da Falperra 

Vouzela 18h00 Bar Rocha 

 
 

• Júri: 
O Presidente do Júri será nomeado pelo Presidente do Conselho de Arbitragem da FPPD, não 

podendo participar nas competições que ajuíza 
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Taça de Portugal - Lago - 2019 
 

DECLARAÇÃO  
 

(Terá que dar entrada na Federação Portuguesa de Pesca Desportiva, impreterivelmente até 
ao dia 31/10/2019)  

 
 

Eu, _________________________________________________________, filiado nº 

_________________, com a licença de pesca desportiva nº _________________ declaro que 

pretendo participar na Taça de Portugal de Lago - 2019, tendo conhecimento e concordando 

com o Regulamento. 

 

 

Contacto telefónico: _______________________ 

 
_________________________, _____/_____/_____ 
 
 
 

O Pescador                        
   

 
_____________________  

  
 
 
 
Valor da Inscrição: 30,00 € 
 
NOTA: Em anexo enviar comprovativo da transferência bancária – NIB: 0018 0000 
10689096001 96, para: contabilidade@fppd.pt 
 
 

mailto:contabilidade@fppd.pt

