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Realizado mais um Interbancário de Rio, há que fazer o resumo do que 
foi a participação do CA. 

 

Em relação à equipa, ficámos um pouco aquém das expectativas, que 
era um dos lugares do pódio. Porém, tal não foi possível por 
circunstâncias várias, com alguns desaires e apostas falhadas, mas 
isso também faz parte da pesca. 

 

Começámos a participação na pista de Cabeção, a qual não reunia as 
melhores condições, devido ao manto verde de algas e lismos que 
cobria alguns dos sectores de pesca. Mas mesmo aí poderemos 
sempre dizer que as condições eram quase iguais para todos, dentro 
dos sectores, embora com algumas excepções. 

 

Terminada essa prova, colectivamente ficámos classificados em 5º 
lugar. 

 

 Individualmente, os resultados foram por sector e geral: 

  

  Sector Geral 

Sector A - Luís 
Rodrigues 

10º 56º 

Sector B - João 
Candeias 

4º 21º 

Sector C - Mário 
Velez 

10º 67º 

Sector D - Luís Costa 6º 32º 

Sector E - Carlos 
Laranjeira 

4º 22º 

Sector F - António 
Miguel 

2º 12º 



 

 

 

Na 2ª prova, que ocorreu na barragem do Maranhão, a nossa prestação 
melhorou um pouco, tendo a equipa ficado na 3ª posição, mantendo 
mesmo assim o 5ª lugar na classificação geral. 

 

  

Individualmente: 

 

  Sector 2ª Prova Geral 

Sector A - Luís 
Rodrigues 

4º 21º 37º 

Sector B - João 
Candeias 

3º 18º 16º 

Sector C - Mário 
Velez 

12º 71º 73º 

Sector D - Luís Costa 2º 11º 19º 

Sector E - Carlos 
Laranjeira 

7º 42º 27º 

Sector F - António 
Miguel 

4º 22º 12º 

 

  

De referir que, nesta prova, o colega Mário Velez apresentou-se com 
uma lesão na mão que o impediu de pescar, embora tenha querido 
tentar e estar com a equipa. 

 

A 3ª e última prova teve lugar na vila de Coruche, onde colectivamente 
averbámos um 2º lugar, embora na geral tenhamos continuado a 
manter o 5º lugar.  

 

  



Individualmente: 

 

  Sector 3ª Prova Geral 

Sector A -Luís 
Rodrigues 

2º 9º 24º 

Sector B - João 
Candeias 

5º 28º 16º 

Sector C - Mário 
Velez 

F F 73º 

Sector D - Luís Costa 3º 20º 9º 

Sector E - Carlos 
Laranjeira 

4º 22º 21º 

Sector F -  António 
Miguel 

2º 10º 7º 

 

  

Foi o possível, feito com vontade e dedicação por todos os elementos 
que participaram neste Interbancário e que defenderam o CA, 
conseguindo na nossa perspectiva um bom desempenho. 

 

Não podemos deixar de estar orgulhosos da equipa, pois embora 
tenhamos falhado o pódio, fizemos a façanha de conseguir apurar 5 
elementos para a Final Nacional, que irá decorrer dia 17 Setembro em 
Castelo Branco. E não são todos os CCD que se podem orgulhar de 
classificar para essa final 80% dos concorrentes. 

  

 


