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Desde os 3 anos que sempre acompanhei o meu pai na pesca,

principalmente na pesca embarcada aos achigãs, a modalidade que ele

praticava.

A pesca sempre foi a minha maior paixão, mesmo quando ainda não

competia. Lembro-me de chatear o meu pai todos os fins de semana para

me levar à pesca (e ainda hoje o faço), e mal dormir do entusiasmo na noite

anterior à jornada.

Com 12 anos, o meu pai comprou-me o meu primeiro panier e cana para me

iniciar na competição, e com a ajuda das pessoas do meu antigo clube CAP

do Baixo Alentejo, fiz o campeonato regional desse ano, o qual venci com

três primeiros lugares em três provas. Instalou se aí o “bichinho” da

competição, e a vontade de querer saber mais, aprender mais, e onde

comecei a acreditar que podia chegar longe.
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Apenas um ano depois, conquistei o meu primeiro título de campeão

nacional. Até à presente data, conto com 3 títulos nacionais, 2 títulos de

vice-campeão nacional, e um terceiro lugar em 7 anos de competição, e

5 participações em campeonatos do mundo.

Foi no campeonato de 2016, o qual decorreu em Portugal na pista de

pesca de Santa Justa e Coruche, onde me sagrei campeão do mundo

individual no escalão u20 e vice-campeão do mundo por nações.

Na preparação deste campeonato, visto que estava a “jogar em casa”,

tive a oportunidade de treinar bastantes vezes. A preparação do material

em casa, as horas passadas na lindíssima pista de pesca de Santa

Justa, e os conhecimentos transmitidos pelos selecionadores e pelos

pescadores experientes naturais da zona de Coruche foram

fundamentais.



Durante os treinos que realizei antes da semana de treinos oficiais, a

pista passava por uma altura complicada, com pouco peixe em

situações de prova, estando toda a equipa um pouco na expectativa de

que a semana de treinos oficiais alterasse o comportamento dos peixes,

e ao mesmo tempo completamente à vontade para enfrentar qualquer

alteração durante a semana, visto que todos conhecíamos bem a pista.

A estratégia inicial de todas as equipas foi semelhante, começar a pesca

à inglesa a 3/4 do rio, mas que se tornava difícil devido às ervas. No

entanto, nos dois dias de prova a pesca principal mostrou se ser a

francesa, circunstância a qual a equipa se conseguiu adaptar

facilmente. Pescas muito delicadas, muito pouca comida, bóias

0,10/0,20, elásticos 0,7/0,8mm, fios terminais 0,08mm e anzóis 24,

maioritariamente de pequenos barbos, com alguns pimpões pequenos à

mistura.
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No momento da conquista, é difícil explicar o misto de sentimentos… houve

uma parte de mim inundada de satisfação e felicidade, mas equilibrada por

outra parte que ainda não acreditava no que tinha acontecido, nem depois

do mergulho no rio. No momento que subi ao pódio e ouvi soar o hino mais

bonito do mundo, foi quando tudo se tonou real. Foi sem dúvida um

momento que não vou esquecer, e estar acompanhado de uma equipa

técnica e colegas espetaculares fez deste um momento ainda mais

inesquecível.

Tive também o privilégio de subir ao pódio novamente com a equipa para

levantar a taça de vice-campeões do mundo por nações, e de ver os meus

colegas de todos os escalões com uma medalha ao peito, foi um

campeonato memorável.



A todos os jovens que agora vejo começarem neste desporto, digo que com muito trabalho e

dedicação, mas sobretudo gosto pelo que se faz, as coisas acontecem. A pesca é um desporto de

partilha e não de segredos, em que todos temos muito a aprender, e alguma coisa a ensinar. E só a

ouvir os mais velhos e experientes, e sobretudo os pais, se conseguem alcançar os nossos

objetivos. Não há nada melhor que a natureza como meio envolvente, e poder disfrutar dela com os

amigos. Porque os melhores amigos, são os que se conhecem na pesca.
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