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Antes de mais um obrigado à Federação Portuguesa
de Pesca Desportiva pela iniciativa de ir à história das
experiências de cada um dos seus colaboradores ao
longo dos tempos. Como estamos em período de
isolamento/Contenção, face ao COVID19, é uma boa
oportunidade de ir ao baú das memórias, reviver e
partilhar atividades, projetos, pessoas, participações
e experiências em muitos locais de pesca em
Portugal e no Mundo.

O meu início na pesca desportiva surgiu na parte
familiar e de amigos da família, aos 10 anos, no seu
acompanhamento até à beira rio, rio Tejo, que há 50
anos tinha o que nós podíamos imaginar, era um rio
saudável e que nos fazia as delícias de peixe em
quantidade e em espécies diferentes, sem a praga da
abundância de poluição, peixes predadores e corvos
marinhos.
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Rio Mondego - Choupalinho
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Houve o aproximar ao clube da terra, o CAPE, Clube Amadores de Pesca do Entroncamento e a partir daí
foi o início da entrada na competição, primeiro duma forma, mais social, mais caseira e depois já como
federado, de juvenil a sénior, muitas participações nos Campeonatos Regionais da 1ª ARPDR, várias
vezes Campeão Regional e posteriormente Campeão Nacional da 1ª em 1986 e da 2ª Divisão em 1991,
bem como Campeão Nacional de Clubes com a Equipa do CAPE, em 1986.

A sequência foi o nascimento em Portugal das equipas de Marca e nessa situação fiz parte das 1ªs
equipas de marca Team Daiwa e Browning/Sodarca, onde alcançámos inúmeras vezes o título de vice-
campeão nacional.

Tive a honra de participar como pescador, em 3 Campeonatos do Mundo e 1 Campeonato da Europa,
com figuras da Pesca Desportiva, da altura, Vieira Ferreira, Adriano Barbosa, António Sampaio, Artur
Coimbra, José Manuel Amorim, Vitor Santos, José Duarte, Júlio Marques, Carlos Esteves, Mário Barros,
Pica, Amílcar do Canto e tantos outros que elevaram o nome da Pesca Desportiva.
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Em 2001, recebi um convite da Federação para liderar o grupo da Seleção Portuguesa de Deficientes,
convite gratificante e apaixonante, que ponderei e face à minha formação pessoal e académica, aceitei,
como projeto novo, de grande valor social e desportivo.

Este convite coincidiu quase em simultâneo com o Campeonato do Mundo, realizado no Choupalinho,
Coimbra, em 2001.

A preparação para este campeonato foi feita em semana de estágio, numa Cerci de Coimbra, tendo sido
uma experiência de vida fantástica, onde todos nos conhecemos melhor, social e desportivamente. Foi
criado todo um ambiente de conforto, de aprendizagem, de partilha de ideias, de interajuda e de
estratégias para os treinos e para as provas que se aproximavam.

Neste escalão dos Deficientes, outro dos fatores chave, são os ajudantes, isto é, cada um tinha a sua
sombra/luz a seu lado.
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Nessa fase, em relação à maioria dos Países, havia uma grande diferença ao nível de Staffs e também de
material de pesca desportiva. No entanto, o apoio da Federação e o enorme espírito de Solidariedade e de
Empresas, Clubes, Pescadores e Famílias, tornaram possível um maior equilíbrio.

A conquista do Título por Portugal deste Campeonato do Mundo foi um pontapé de saída para o incremento
da Pesca Desportiva para Deficientes em Portugal.

O Plano estratégico, dos Títulos de Campeões do Mundo 2001 em Coimbra, em 2002 no País de Gales, 2003
em Itália e 2006 nos Jogos Mundiais, novamente em Coimbra, passou muito por tentar aproximar ao máximo
as condições que poderíamos encontrar. Isto é, competições de apuramento e treinos da seleção em locais,
onde técnicas de pesca e materiais adequadas às características do local do Campeonato do Mundo e foi isto
que aconteceu essencialmente com Coimbra e Itália, em relação ao título no Campeonato do Mundo do País
de Gales, teve muito a ver com o grau de dificuldade do local e a aplicação de técnicas que utilizamos
também em Portugal em situações semelhantes.
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No entanto, noutros Mundiais, nomeadamente, Republica Checa, Alemanha, Bélgica e Eslovénia, a
especificidade das técnicas de pesca face ás espécies, nomeadamente Bremes, são o calcanhar de
Aquiles dos portugueses e muitas vezes a agravar a velocidade da água nos rios, com um maior domínio
na condução da linha, na composição do engodo, na engodagem, na paciência da espera dos toques, ou
seja na falta de horas e de conhecimentos.

Quanto aos apoios, foi uma fase em que, embora houvesse apoios da Federação, tínhamos que lutar por
eles para conseguir participações dignas, colaboração de empresas, amigos e organização de provas de
angariação de fundos. Era toda uma época a pensar e planificar, na procura de novos pescadores, na
organização dos campeonatos nacionais, na preparação da ida ao Campeonato do Mundo para uma
participação consistente.

A conquista de títulos, seja em que modalidade for, só é possível quando a base da pirâmide é alargada
com um bom número de praticantes e quando há um trabalho humilde de articulação entre todos,
Federação, Pescadores, Ajudantes e Equipa Técnica.



Relembrar os pescadores Campeões: Orlando Bastos,
Jorge Marques, Jorge Caetano, António Guerra,
António Alçada, Joaquim Silva, António Carriço,
Pereira e todos outros que participaram nos
Campeonatos Nacionais ou que também
colaboraram.

Enaltecer o trabalho dos Ajudantes em todo este
processo e neste período, um Obrigado ao Nuno
Manuel, ao José Santana, ao Eng. Adérito (já
falecido), ao Henrique Ângelo, ao Duarte Godinho, à
Esposa do Alçada, à Esposa do António Guerra, à
Esposa do Jorge Caetano, ao João Nepomuceno, ao
Rebelo e a muitos outros.
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Orlando Bastos

Joaquim Silva
Jorge Caetano
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Reconhecer o papel da Federação, desde os serviços
administrativos, Ana Cláudia, aos dirigentes, Francisco Maurício,
João Vizinha, Joaquim Feliciano (já falecido), Álvaro Inês, ao
conselho técnico da Federação no apoio e preparação dos
campeonatos e aos dirigentes da Associação da Pesca em
Coimbra, Carlos Balteiro e outros, quando dos Campeonatos do
Mundo em Coimbra.

Agradecer o papel que tiveram as Empresas que colaboraram
com a Seleção, a Sodarca, ao José Calado (engodos) e muitas
outras que fizeram do possível, o quase impossível.

Seleção Nacional - Coimbra 2001

Seleção Nacional – Pais de Gales 2002
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A conquista de um título Mundial foi um sonho tornado realidade e
então nesta variante dos Deficientes, foi uma alegria Única, foi a
elevação da autoestima individual e de grupo no seu expoente
máximo. Não posso deixar de contar uma pequena história num dos
títulos Mundiais conquistados em Coimbra, na cerimónia de entrega
dos prémios não havia o hino de Portugal e toda a equipa já com o
“Caneco” na mão, gritou, com algumas lágrimas a plenos pulmões o
hino de Portugal.

O dia seguinte era o de reconhecimento do valor dos pescadores, dos
ajudantes, do empenho, da responsabilidade e da organização, posto
por todos nesta causa, de toda a equipa que tinha tornado possível a
conquista, com o lema sempre no horizonte, para o ano como é?
Vamos lá pessoal? Vale a pena.

Na minha modesta opinião a Pesca Desportiva debate-se como
muitas outras modalidades com a falta de passar a mensagem aos
mais novos, ou ao escalão em questão.

Seleção Nacional – Itália 2003
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Normalmente a captação faz-se ao nível familiar, no entanto há uns anos atrás o trabalho realizado
pelos clubes de pesca era fundamental, no aumentar do número de praticantes, dinamizavam-se ações
junto das escolas, promoviam-se atividades de sensibilização à captação e experimentação, o CAPE do
Entroncamento e outros Clubes eram exemplo.

Com as novas tecnologias, o aumento do custo de vida, a falta de apoios, a falta de aposta na pesca
desportiva, os nossos jovens afastam-se para outro tipo de motivações e interesses.

Era fácil ver miúdos e adultos, no nosso rio Tejo à pesca, no presente, a agravar há leis que não permitem
a pesca desportiva lúdica em detrimento da profissional, podendo perfeitamente haver a conjugação
das duas vertentes.

Entroncamento, 14 abril de 2020

Carlos Rabaça
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Seleção Campeã do Mundo - 2006 Pódio Individual - 2006
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António Alçada e Orlando Bastos
Vice-Campeão e Campeão Mundo

2006

Carlos Rabaça e António Guerra
Vice-Campeão 2002
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Jorge Marques | José Santana | António Alçada | ____ | João Nepomuceno |Orlando Bastos  
Joaquim Silva | Nuno Assis | Jorge Caetano | Carlos Rabaça


