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COMUNICADO 01/2016 

Campeonato Nacional de Big Game Fishing 2016 

No seguimento da boa organização do Campeonato Nacional de Big Game Fishing do ano transacto, com 
elevado nível de competitividade e só tendo sido definido o campeão nacional mesmo na ultima prova do 
circuito, e por forma a continuar a divulgação e fomento desta modalidade, quer no Continente, quer nas 
Ilhas, a Federação Portuguesa de Pesca Desportiva do Alto Mar dá a conhecer a todos os interessados, 
sejam eles clubes, associações, equipas ou pescadores individuais, o formato do Circuito Nacional de Big 
Game Fishing de 2016:  

 

1ª Prova – Torneio Regional da Madeira                         3ª Prova – Torneio Regional dos Açores 

   Calheta Big Game Challenge 2016                   Açores Big Game Invitational 2016 

  (Clube Naval da Calheta)                                   (Clube Naval de Ponta Delgada) 

  (16 e 17 de Julho)                                                               (10 e 11 de Setembro) 

 

2ª Prova – Torneio Regional do Continente                      4ª Prova – Final do Campeonato Nacional 

  XVIII Tavira Offshore Classic 2016                     Vilamoura Big Game Fishing Tournament 2016 

  (Clube Náutico de Tavira)                                    (F.P.P.D.A.M.) 

  (27 e 28 de Agosto)                                                             (23, 24 e 25 de Setembro) 

 

Teremos assim um circuito nacional abrangente e presente em todo o território, com isto iremos ter neste 
circuito também a consagração de Campeões e Vice-Campeões Regionais, que serão consequentemente os 
primeiros e segundos classificados em cada uma das três provas iniciais do circuito, nomeadamente, Madeira 
em Julho, Continente em Agosto e Açores em Setembro. 

Apuradas assim que estão estas seis equipas, a ultima prova, a de Vilamoura será onde se disputará a 
derradeira competição do Campeonato Nacional de Big Game Fishing de 2016. A equipa Campeã Nacional 
2016, será convidada pela Federação para representar Portugal no Campeonato Mundial da Fips-M, cujo 
país organizador será Portugal em Setembro de 2017, e terá como base a cidade de Vilamoura e a sua 
Marina. 

Qualquer equipa que se inscreva no Circuito Nacional, poderá participar nas três provas e inclusivamente 
acumular o título de Campeão Regional, nesse caso será classificada para a última prova a equipa seguinte da 
geral desse torneio, ou seja, estarão em Vilamoura sempre seis equipas a competir pelo Titulo de Campeão 
Nacional. 

Todas as provas serão de inscrição livre, independentemente se a equipa está ou não associada a algum Clube 
Desportivo Federado, ou se os seus atletas estão ou não também federados, já que estes Torneios voltarão a 
ser organizados pelos clubes localmente, e terão a sua própria Classificação Geral, como já aconteceu em 
2015. Cada prova terá os seus próprios Regulamentos, Horários, Actividades Sociais, Patrocinadores, Apoios 
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Institucionais, Classificação Geral e Prémios aos vencedores, contudo continuarão a reger-se pelos 
Regulamentos Gerais da F.P.P.D.A.M. 

No caso do torneio dos Açores, sendo este um “Invitational”, todas as equipas que participarem no Campeonato 
Nacional ficam automaticamente convidadas a participar na competição, mas para além disso todas as equipas 
livres que pretendam participar, terá a Federação a incumbência de fazer chegar o pedido à Comissão 
Organizadora e ao Clube Naval de Ponta Delgada. 

Embora a organização seja da responsabilidade de cada um dos clubes, será a FPPDAM. a presidir ao Júri de 
cada prova, sendo como no ano anterior, os outros dois elementos do júri nomeados pela organização. 
Novamente este ano de 2016 a Federação convida o Cor. José Gaioso Vaz para presidente, das provas a 
realizar no continente, mantendo assim um elevado nível de experiencia e conhecimentos técnicos dos 
regulamentos nacionais e internacionais, nomeadamente os da I.G.F.A..   

As datas limite para a inscrição das equipas que pretenderem competir no Campeonato Nacional de 2016, 
será o dia 01 de Julho, estando a Ficha de Inscrição disponível no site oficial da Federação, não esquecendo 
que os atletas a inscrever terão de apresentar os devidos Atestados Médicos Desportivos e passarão a integrar 
o seguro desportivo da F.P.P.D.A.M. 

A Federação Portuguesa de Pesca Desportiva de Alto Mar, através da Comissão para o Desenvolvimento do 
Big Game Fishing estará sempre disponível para qualquer esclarecimento adicional, devendo todas as questões 
ser remetidas via e-mail para a seguinte endereço electrónico, geral@fppdam.pt. 

Ficam desde já os desejos de mais um grande e competitivo Circuito Nacional de Big Game Fishing, e o desejo 
de grandes jornadas de pesca com muito peixe para se combater e libertar de forma responsável. 

 

A Direcção da F.P.P.D.A.M. 
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