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PORTUGAL CAMPEÃO DO MUNDO DE MAR 1983

(Por falecimento do capitão de Equipa Victor Seiça, o relato é feito por Carlos

Baptista responsável pela área de mar da FPPD em 1983)

Decorria o ano de 1982 quando o então presidente da Federação João Carreira,

convidava Carlos Baptista, para organizar a área de mar da FPPD.

O convite foi aceite e de imediato, porque não havia tempo a perder, era necessário

organizar a única prova do Campeonato Nacional de 1982, que se realizava logo no

domingo seguinte no litoral da Ericeira.

Terminada esta prova, Carlos Baptista propôs ao presidente João Carreira um plano

para organizar o campeonato Nacional de 1983 em módulos completamente

diferentes e inclusive com apuramento da primeira seleção nacional de mar, para

disputar no ano seguinte em Espanha o Campeonato do Mundo de Mar-costa.



CAMPEONATO DO MUNDO DE SENIORES 

MAR – COSTA | 1983

A sua proposta foi aceite e em 1983 o Campeonato Nacional individual (único na altura) já se disputava com 3 provas, sendo uma a

norte, uma no centro e uma no sul e para além de apurar o campeão nacional, apurava em simultâneo a seleção Nacional.

Neste ano Carlos Baptista, faz o convite a Albino Nito e a Perfeito Silva para fazerem parte do conselho técnico da FPPD, aumentando

desta forma o apoio a área de mar.

Apurada a seleção Nacional, havia necessidade de escolher um capitão para coordenar a Equipa Portuguesa do Mundial de Espanha

desse ano.

Victor Seiça, era um pescador do Clube Amadores de Pesca da Marinha Grande, que tinha solicitado à Federação tanto em 1981 como

em 1982 autorização para se fazer representar com o seu clube no 1º e 2º Mundiais, dado precisamente não haver uma seleção

Nacional que representasse Portugal. Carlos Baptista, conhecedor desta situação e da experiencia que Victor Seiça já reunia destes

eventos, apresentou o seu nome à comissão técnica que desde logo aprovou e João Carreira nomeia então Victor Seiça como capitão

de Equipa.

Portugal ia pela primeira vez participar com uma Seleção Nacional de Mar, no 3º Campeonato do Mundo de Mar-Costa que teria lugar

em Algeciras Espanha.
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A Equipa era composta para além do capitão Victor Seiça, por Mário Barros, António Castro,

Manuel Basílio, Joaquim Costa e Bernardino Machado, tinha também sido acordado ser

Albino Nito pela sua disponibilidade a chefiar a comitiva, juntando-se Carlos Baptista à

delegação dois dias depois.

Numa carrinha de Bernardino Machado e no carro de Victor Seiça, lá partiu para Espanha

uma Equipa motivadíssima onde imperava a juventude e a experiencia, Mário Barros tinha

apenas 18 anos enquanto que os mais velhos rondavam os quarenta e muitos.

O Campeonato era disputado em três (3) provas de quatro horas, sendo uma de fundo ( surf

casting) e as outras duas de boia .

A primeira prova foi disputada na disciplina de fundo e à noite, tendo logo a equipa

portuguesa levado a melhor com uma prova magnífica de todos os seus elementos,

conquistando o 1º lugar na classificação geral, quedando-se a Espanha numa 5ª posição.Joaquim Costa, António Castro, 

Vitor Seiça, Mário Barros, Manuel 

Basílio, Bernardino Machado
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Seguiram-se as provas na disciplina de boia, na de sábado a Espanha vence,

ficando Portugal em 2º lugar e na prova de domingo e última do Campeonato a

Espanha vence novamente, a África do Sul faz 2º lugar e Portugal 3º posto.

O Pódio ficava então assim ordenado: - 1º Portugal 1º+2º+3º= 6 pontos

- 2º Espanha 5º+1º+1º= 7 pontos

- 3º França 2º+4º+4º= 10 pontos

Portugal participava com a sua Equipa Nacional pela primeira vez

num Mundial de Mar e conquistava logo o Título de Campeão do

Mundo!

A Alegria de todos os que viveram este feito foi contagiante e total, o regresso

a Portugal demorou uma eternidade tudo servia para parar e se comemorar.

E assim começou um trajeto fantástico desta seleção, com vários títulos

conquistados em todos os mares do Mundo o que evidencia bem a categoria

do pescador português.

Carlos Baptista

Manuel Basílio, António Castro, Albino Nito, 

Bernardino Machado

Mário Barros, Vitor Seiça, Joaquim Costa


