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Tive o meu início na pesca desportiva há acerca de 30 anos. O grande responsável por esta opção
foi o meu marido, já na altura pescador consagrado, que me incentivou e assim comecei a pescar,
primeiro desportivamente e quando me senti minimamente preparada, iniciei a minha
participação na competição.

Nos primeiros tempos, comecei por participar em convívios piscatórios entre amigos e a sentir o
real valor dos ideais deste desporto. A motivação foi crescendo, levando-me a participar nos
campeonatos regionais e surpreendentemente dei por mim já num plano superior a disputar os
campeonatos Nacionais. Os resultados iam aparecendo e por conseguinte a exigência era cada
vez maior.

O treino passava a ser uma constante, sempre na perspetiva de melhorar o meu desempenho. As
classificações lá iam surgindo, espelhando a minha dedicação à pesca desportiva com a conquista
de 17 títulos de Campeã Nacional de senhoras em água doce, até à presente data.
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Por norma, todas as minhas participações em competição começam a ser preparadas em casa,
consoante o local da pesca e as espécies existentes que planeio capturar.

Sou muito rigorosa com o material que utilizo, com os engodos e iscos, para além de ter uma
atenção e respeito muito especial pelos regulamentos da competição.

Atingi assim, o meu máximo como atleta ao conquistar o título de Campeã do Mundo em 2007
em Castrejon Espanha.

Neste campeonato, não alterei muito as indicações do meu capitão de equipa, mas o meu
resultado deveu-se sobretudo ao facto de estar muito rotinada na pesca às carpas e portanto
familiarizada com a técnica de captura desta espécie. As dificuldades não foram relevantes e
com as sucessivas negaças durante o tempo de prova surgiram os melhores resultados.
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O objectivo de qualquer atleta de alta competição em qualquer modalidade é atingir o título de
Campeão do Mundo e no meu caso tinha chegado a hora!

A felicidade que senti naquele momento foi indescritível. Num ápice, vi-me rodeada e felicitada
por todas as participantes, acompanhantes e por toda a comitiva portuguesa, o meu filho
beijava-me com inusitada alegria, o meu marido abraçava-me e com a força dos seus braços
transmitia a emoção e o orgulho que sentia por mim naquele momento.
Eis que chega a cerimónia solene, o presidente da Federação Internacional entrega-me a
Medalha de Ouro, a Bandeira Portuguesa sobe no lugar mais importante do pódio logo por trás
de mim e ouve-se a Portuguesa, o nosso Hino, não consegui conter as lágrimas, a felicidade e
mais um cem número de coisas que me vieram à cabeça eram tantas, que espelhava bem a
alegria que eu estava sentindo naquele momento.
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Nos dias seguintes, foi dado o devido relevo na comunicação social escrita e falada, e até houve
tempo de antena televisiva. Os parabéns de toda a família da pesca surgiram de todos os lados
deixando-me orgulhosa até aos dias de hoje.

Na verdade, já levo vinte e duas (22) presenças em campeonatos do mundo, já saboreei por
duas vezes o título de Vice Campeã do Mundo e outras classificações honrosas mas nada foi
comparável com o que senti em 2007.

Com os anos que espero ainda pode dar à competição, tudo farei para continuar a contribuir
para o engrandecimento da pesca desportiva através do meu Clube, da Federação e de Portugal.

Toda a minha caminhada como pescadora desportiva, teve e tem um suporte muito grande e
inigualável chamado Vieira Ferreira, sem ele nada tinha sido possível!
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Aproveito para fazer um apelo a todos os pais que tenham filhos: - Aproveitem a natureza e o
que ela nos dá, incentivem os vossos filhos à prática da pesca desportiva sem morte. Lembrem-
se que um desporto como este, praticado ao ar livre, repõe o equilíbrio emocional que tanto
necessitamos, cultiva a amizade e fortalece a concentração e a solidariedade, elementos tão
importantes e fundamentais para a vida humana.

Portanto, não hesitem em experimentar!

Virgínia Ferreira


