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Pela 1ª vez decidimos organizar um convívio/concurso de pesca, o 1º Troféu CA’rpa Dourada. Para este
convívio, para além de colegas dos outros núcleos, convidamos 2 grupos de pesca; o CAD Coruche e o
Águias de Cabeção.
No dia 19 Novembro e, numa manhã que começou com bastante nevoeiro, quase que a fazer recordar
D. Sebastião, lá se realizou o convívio na bela pista de Cabeção.

Tivemos a participação de 18 pescadores, divididos por 3 equipas, para além de mais alguns elementos
que pescaram, embora fora da competição.

Feita a marcação dos pesqueiros (que começou
bem cedinho) e feito o sorteio dos mesmos,
começou a labuta de montar o material e preparar
engodos e iscos.
A prova teve o seu início às 09H30, com muita
vontade de apanhar peixe, mas sem grande
colaboração por partes destes.
Fizemos uma interrupção às 11H00, para um
mata-bicho, retemperando forças e que,
gentilmente, nos foi oferecido pelos nossos
amigos do CAD Coruche. Começamos a faina
novamente por volta das 11H45, aí já com o sol a
perder a vergonha e a vir aquecer o que as minis
e as entremeadas não aqueceram.

A vitória sorriu à nossa equipa CA Team, com 14.520 gr., seguida do Águias de Cabeção, com 14.080 gr
e, por fim, mas não em último, o CAD Coruche que se ficou pelos 4.520 gr.
De salientar a boa disposição que durou durante a prova, em que além de se pescar, houve tempo para
diversão e salutar convívio entre todos os participantes, sem faltar as habituais “bocas” adversárias.
Aproveitamos também para agradecer ao Aguias de Cabeção, titular da concessão de pesca na referida
pista, o ter oferecido a taxa de utilização diária.
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O Convívio terminou, depois, no restaurante Solar da Vila com almoço e entrega de prémios às 3 equipas.
Entregámos também prémios de participação especial aos restantes participantes.

Classificação Geral
1º Carlos laranjeira
2º José Borreicho
3º Luis Rodrigues
4º João Florêncio
5º Luís S. Matos
6º Manuel Ramalho
7º João Candeias
8º Vitor Mendes
9º André Laranjeira
10º António Miguel
11º Luis Paulos
12º António Caeiro
13º Rosinha
14º Pedro Diogo
15º Kuka
16º Marco Ramos
17º João Barbosa
18º João Cortes

CA Team
Aguias Cabeção
CA Team
Aguias Cabeção
Aguias Cabeção
Aguias Cabeção
CA Team
Cad Coruche
CA Team
CA Team
Cad Coruche
Aguias Cabeção
Cad Coruche
CA Team
Cad Coruche
Cad Coruche
Aguias Cabeção
Cad Coruche

6.600 gr
5.080 gr
4.680 gr
3.360 gr
3.240 gr
2.400 gr
1.720 gr
1.540 gr
1.520 gr
1.260 gr
1.080 gr
1.000 gr
1.000 gr
0.960 gr
0.900 gr
0.700 gr
0.220 gr
0.080 gr
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