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António Pais da Silva, desde que me lembre, sempre

pesquei!

Nasci no conselho de Santiago do Cacem e como morava

junto a uma ribeira, aproveitava para por em prática a

minha paixão pescando alguns barbos e pardelhas.

Quando fui viver para Lisboa, fiquei alguns anos

impossibilitado de pescar. Entretanto, fui fazendo amigos,

alguns deles pescadores e comecei a fazer também

pesca de mar especialmente à boia.

Em 1978, fui convidado pela Empresa Amadeu

Gaudêncio, para gerir a sua carpintaria nas instalações

de Moscavide. Aqui, acabei por conhecer um colega que

pescava na Academia de Sacavém e no Núcleo

Sportinguista de Sacavém, dois clubes que organizavam

com frequência campeonatos internos de Mar e Rio.

Tivemos a oportunidade de pescar juntos no mar algumas

vezes, tendo-me inclusive influenciado a fazer

competição, facto que no início não me suscitou grande

interesse.
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Um dia, este meu colega convidou-me para participar num

concurso da Academia Sacavém, que se realizava no Porto

Corvo. Aceitei o convite e lá fomos nós de autocarro que

transportava nada menos que 62 pescadores, entusiasmados

pela jornada de pesca que se avizinhava.

Quando a prova teve início o mar apresentava uma forte

ondulação, eu acabei por capturar uma série de sargos, mas

os meus adversários não se adaptaram às condições do mar

e praticamente foi tudo corrido a grades.

Quando regressei a casa, trazia comigo uma taça de 1º

classificado, uma taça de maior quantidade de peixe, mais

uma taça de maior exemplar capturado e ainda treze contos

(na moeda antiga) que ganhei num sorteio, realizado no

autocarro que tinha por nome “ Totocana “, disse para a minha

mulher: - Está aqui o meu futuro!
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Entretanto, inscrito nestes dois clubes participei em 3 ou 4

campeonatos de mar e de rio vencendo alguns deles.

Juntei-me depois com alguns amigos que gostavam da

pesca e criamos uma secção no Belém Clube (Calçada

da Ajuda) e inscrevemo-nos na FPPD na área de mar.

Aqui, começou o meu percurso federativo, filiando-me

ainda no Benfica, no Estrela da Amadora, no Stella Mar

de Peniche e na Rosa dos Ventos de Almograve.

Conquistei os títulos pela 1ª vez de Campeão Nacional e

Campeão do Mundo por Nações em 1999. Talvez por

este facto, a Federação tivesse-me nomeado em 2001

capitão da seleção Nacional de U21.

Nota Imprensa: Histórias de Anzol - aqui

https://www.cmjornal.pt/mais-cm/domingo/detalhe/historias-de-anzol
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Em 2002, o campeonato do mundo de juniores tinha

lugar na cidade de Budva em Montenegro.

E a nossa seleção era constituída por: - João Cordeiro,

Gonçalo Barbosa, Hugo Almeida, André Dias, Maurício

Coelho e Ruben Sousa. Como não tinha qualquer

conhecimento sobre os pescadores apurados, solicitei à

FPPD para realizar um estágio em Portugal para melhor

conhecer os pescadores poder observar como

pescavam e saber das suas necessidades tanto a nível

de material como do restante equipamento.

A FPPD, organizou este estágio e o local escolhido foi o

INATEL na Foz do Arelho, revelando-se de extrema

importância a todos os níveis definimos o tipo de

material e equipamento a levar para além de me ter

dado a possibilidade de perceber que ali tinha uma

excelente Equipa, composta por pescadores fantásticos.
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Chegados a Budva, tivemos a possibilidade de treinar durante

dois dias, optando por pescar em zona de rocha e de areia,

concluindo assim que o peixe se concentrava nas zonas escuras

precisamente onde existam as rochas havendo necessidade

urgente de adaptar a nossa forma de pescar e o material a utilizar.

Graças a esta observação, passamos a fazer montagens em 0.30

mais curtas com os estralhos dos anzois acima da chumbada com

fusíveis a 0.25 e com este sistema só perdíamos as chumbadas e

alguns estralhos, mas trazíamos sempre peixe. Nas zonas de

areia mantínhamos as nossas montagens tradicionais.

Os meus pescadores foram inexcedíveis, muito rápidos,

competitivos, interpretando na íntegra tudo aquilo que lhes tinha

transmitido.

Portugal sagrava-se Campeão do Mundo, deixando o segundo

classificado a vários pontos de diferença. A nível individual a

nossa Equipa tinha conseguido dois lugares do pódio Gonçalo

Barbosa em 2º lugar e João Cordeiro em 3º respetivamente.

A Camaradagem e Amizade foi o lema deste Campeonato!
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Na sequência dos títulos Mundiais seguiu-se 2004 em

Almeria Espanha, a nossa Equipa Nacional, era

constituída pelos pescadores: - João Cordeiro, Nuno

Barradas, Gonçalo Barbosa, Vitor Correia, Ruben Ribeiro

e Hélio Martins.

Quando partimos para este campeonato as expetativas

não eram muito boas. Eu tinha lá ido passar uns dias de

férias e tinha aproveitado para fazer alguns treinos, o

peixe era pouco e situava-se muito longe.

Chegados a Espanha a FPPD tinha programado três dias

para treinos e durante este tempo tivemos a oportunidade

de ensaiar alguns lançamentos com fios muito finos.

Lembro que propositadamente a fim de levantar o moral

da Equipa preparei um treino de lançamento na praia com

vento de costas, terminando todos os pescadores com

marcas superiores a 200 metros o que transmitiu

confiança redobrada e um espirito fantástico.
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Quando teve início o Mundial, começamos por fazer

algumas capturas bastante longe, passando eu a prova

toda a incentivá-los, menos ao Barradas, que por estar a

viver intensamente o acontecimento, tinha que o estar

sempre a acalmar.

A última prova foi num molho zona rochosa e usamos a

mesma técnica que tínhamos utilizado em Budva.

Terminado o Mundial, tínhamos conseguido uma

excelente Vitória, Portugal era uma vez mais Campeão do

Mundo U21, e individualmente tínhamos conseguido

novamente dois lugares no pódio o Barradas em 2º e o

João em 3º respetivamente.

Estes dois campeonatos do Mundo foram planeados com

muita dedicação e com um empenhamento total dos

pescadores, que não se negaram a qualquer tipo de

esforço para atingirmos o objetivo final.
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No final do Campeonato foi uma autêntica farra, um libertar de

pressão próprio das suas idades que por vezes era necessário

resfriar.

Em todos os campeonatos em que participei como Capitão dos U21

tínhamos por norma a troca de experiências com o outro Capitão e

com os outros pescadores portugueses, todos os dias nos

reuníamos para analisar os resultados e traçar novas estratégias,

gostaria de continuar a poder ver esse relacionamento salutar, que

receio pelo que assisti em 2019 na Africa do Sul se venha

infelizmente a perder.

O conselho que eu gostaria de transmitir aos jovens que iniciam

este desporto, é que o façam com dedicação e humildade. Tentem

aprender com os mais velhos, pois o ser apurado para uma seleção

Nacional, ter a honra de representar o nosso País, de ouvir o Hino

Nacional e ver a nossa Bandeira subir no mastro é uma experiência

única que não mais irão esquecer, garante-vos!

António Pais


