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Em 1997 fui apurado pela primeira vez para um mundial (Dover -
Inglaterra), o capitão na altura era o José Afonso, lembro-me que nessa
altura tudo que fosse classificação abaixo de dois dígitos já era bom, pois
andávamos na altura a ver o que os outros faziam, enfim muita história.

No ano de 1998 surgiu a primeira oportunidade de ser treinador da
equipa FEMININA, para o campeonato mundo organizado na Alemanha,
mas realizado numa ilha da Dinamarca (Land Island). Fomos até
Hamburgo e depois de ferry até à ilha (5 horas viagem). Quando lá
chegámos deparamos com um clima agreste com provas noturnas e
temperaturas a rondar os 15 graus negativos, com sectores separados
por 5 km. De referir ainda que na última prova 6 atletas, de outros países
acabaram por desistir por hipotermia.

Para começar foi assim…
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Ano de 1999 :
Tudo começou com um convite do responsável pela área mar ( Sr.
Carlos Baptista), para mudar e ficar como capitão dos seniores
para o campeonato do mundo a realizar em Tavira - Portugal.

De facto os deuses estiveram connosco e na última prova sagrámo-
nos CAMPEÕES MUNDO, batendo a Espanha quase imbatível.

Seleção Nacional:
Mário Verissimo; Vitor Santos; Manuel Graça, António Pais,
António Xavier e Urbano Rebelo.

Estes foram os “meus” primeiros campeões .

OBRIGADO A TODOS

Tudo continuou e conseguimos a partir daí uma presença em
pódio com medalhas de prata e bronze.

Ano de 2002

Bélgica - Languebam

Novamente Campeões Mundo

Seleção Nacional:

Ricardo Silva
Mário  Veríssimo
José Afonso
Vítor Costa
António Xavier
José Nunes
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Ano de 2007 - Brasil - Estado de Vitória

Campeões Mundo

Talvez o campeonato que mais gozo deu. Ir ao Brasil
depois de 500 anos dos descobrimentos e descobrir a
pesca que lá se fazia e ser campeão mundo, foi um
feito INÉDITO, os nossos atletas foram apoiados de
forma a ouvirmos três vezes o Hino Nacional. T
Treinámos em locais onde os brasileiros nunca tinham
treinado. Esse foi um dos segredos (ganhámos essa
prova).

Seleção Nacional:

Ricardo Silva; José Santos; Mário Santana; Jorge
Manuel; Artur Trindade e Nelson Coimbra

António Coelho, Jorge Manuel, Nelson Coimbra,  Mário Santana, 
José Oliveira, José Santos, Artur Trindade e Ricardo Silva
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Ano 2018 - País Gales

Uma Seleção mais jovem, mas com qualidades muito boas. Esta
seleção provou que a mistura de gerações podem fazer a
diferença.

Este campeonato foi preparado de forma cuidada, com
contactos frequentes com o país organizador, que nos ajudou a
identificar a pesca ao detalhe.

PARABÉNS todos eles!

Seleção Nacional:

António Reis; Luciano Santos; Nuno Barradas; Hélio Chora;
Sandro Guerreiro e Diogo SousaNuno Barradas, Diogo Sousa, XXX

Luciano Santos, Hélio Chora, José Oliveira XXX
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Ao longo destes 22 anos ( menos um ano, em Montenegro) muita coisa se passou na nossa
Modalidade além destes títulos, fomos uma série de vezes ( cerca de dez) ao pódio com
medalhas de prata e bronze.

Também conseguimos muitos pódios individuais. Campeões mundo, de prata e bronze.

Enfim muitas histórias ao longos destes anos, foram momentos de muita alegria e de momentos
de tristeza, pois quando as coisas não correm bem, não é fácil aguentar a pressão dos atletas.

Uma palavra de gratidão, a todos os que comigo com mais ou menos dificuldade conseguiram
levar a pesca de competição ao mais alto nível. Obrigado a todos !

Aos dirigentes federativos que ao longo destes anos confiaram os seus atletas na minha pessoa,
um MUITO OBRIGADO.

Estou eternamente grato aos ATLE TAS E DIRIGENTES FEDERATIVOS, por fazerem de mim uma
pessoa melhor e terem feito de mim o treinador mais antigo de sempre na história MUNDIAL DA
PESCA DE SURF-CASTING.

José Oliveira


