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Gonçalo Martins, 37 anos, professor de Educação Física

Iniciei-me na pesca de competição de rio em 1997, no escalão júnior.

Como pescador, tive o privilégio de obter alguns resultados desportivos de relevo e acima 
de tudo, ter uma carreira na modalidade, cheia de boas memórias.

Em júnior, consegui a minha primeira integração na seleção nacional no ano 2000, 
participando no campeonato do Mundo em Itália.

Já no escalão de Esperanças, fui campeão regional e vice campeão nacional.

Passando ao escalão sénior, obtive o título de Campeão da 2ª Divisão Nacional, assim como 
título de Campeão Nacional de Clubes, por 2 vezes, e vários pódios nos campeonatos 
nacionais de clubes, ao longo dos anos.
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Algumas presenças na Seleção Nacional de Séniores, também marcaram o meu percurso, 
sendo a mais marcante, sem dúvida, o título de Campeão da Europa de Nações em 2010, e 
o meu 4º lugar individual.

Fora do papel de pescador, veio um convite muito importante para mim, no ano de 2009, 
para ser selecionador nacional da seleção U-14. Aceitei de bom agrado, não sabendo o que 
me esperava, sendo que o Campeonato seria em Portugal, na pista de Santa Justa. 

Primeiro encontro à beira rio, com todos os elementos da Seleção e respetivas famílias, e 
houve logo empatia com todos.

Um grupo de jovens com pouca experiência na sua generalidade, mas com uma vontade 
enorme de aprender, e uma dedicação fora de série. Para alguns, a técnica de pesca de 
inglesa ainda era algo um pouco “novo”, mas seria essa a técnica chave para obter os 
melhores resultados para nós.

Esse foi o desafio… conseguir que todos dominassem a técnica de pesca à inglesa, em 
todas as suas componentes ( lançamento, controle de linha, engodagem, etc ). Muito 
lançamento feito, muitas bóias perdidas, muita engodagem, mas sempre muito empenho de 
todos e compreensão! 
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Grande evolução em pouco tempo, para todos, e acima de tudo grande amizade que se criava 
entre todos os atletas e respectivas famílias, que se portaram exemplarmente!

Acima de tudo, houve sempre respeito pelas minhas indicações da parte de todos os envolvidos 
no processo, e isso foi fundamental!!

O meu lema seria só um desde o início… “ tinham que pescar todos!”, e divertirem-se todos, 
criando memórias competitivas únicas!

Após o primeiro dia renhido e estando na frente com muito pouca margem, mantive o que 
defendi, e tinham que pescar todos! Saiu um pescador, que tinha tido um dia menos bom, mas 
com grande atitude para no dia seguinte apoiar e ajudar os colegas, tal como o colega suplente 
tinha feito no primeiro dia!

Arrisquei um resultado, com esta substituição? Sim! Mas fiquei bem com a minha consciência, e 
isso não se paga com títulos. Mas no final…GANHÁMOS! Campeões do Mundo de Nações U-
14 e ainda o ouro individual e o bronze individual também!

Grandes meninos! Grandes Famílias! Grande grupo de trabalho!

Sorrisos, choros de alegria, arrepios com o Hino Nacional…
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O dia seguinte…Sorrisos, felicidade, e já saudades daquela semana mágica!

Obrigado por me deixarem fazer parte desta história.

Já retirado da modalidade neste momento, mas com todas as amizades que ficaram e com 
tanta recordação boa!

Aos mais novos que andam agora nos caminhos da pesca de competição de Rio, só tenho a 
dizer que, façam pesca de competição por prazer, respeitem-se uns aos outros e acima de 
tudo agradeçam o apoio das vossas famílias, porque sem elas não poderiam fazer o que 
tanto gostam. Treinem, pratiquem tudo o que a pesca envolve, desde a preparação de 
material em casa, até à parte pratica à beira da água. Divirtam-se, usufruam de tudo o que há 
de bom da modalidade. E com dedicação, o reconhecimento aparece!!

Grande abraço,

Gonçalo Martins

Campeonato do Mundo de Juvenis – Água 
Doce

Rio Sorraia | Santa Justa | 25 e 26 Julho

Selecionador: Gonçalo Martins



Campeonato do Mundo de Juvenis – Água 
Doce

Rio Sorraia | Santa Justa | 25 e 26 Julho

Selecionador: Gonçalo Martins

Pedro Figueiredo | Luis Fernandes | João 
Marques

Helder Correia | António Nunes e Gonçalo 
Martins

Pódio Individual:
Ouro – António Nunes

Prata – Pedro Figueiredo
Bronze - Dugorepec Dominik

António Nunes
Campeão do Mundo


