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À pesca da truta no asfalto de …
Osaka City!

Pesca Desportiva

Viagens de Pesca Texto e Fotografia Vitor Ganchinho

Pescar trutas numa piscina. No Japão é possível!
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Embora a minha mãe o negue, acho que venho de série com um pára-raios que capta 
toda a sorte de caliqueiras nestas coisas da pesca. É impossível que eu não tenha 
qualquer defeito de fabrico. 

O s outros moci-
nhos pescam pei-
xes gigantescos, 

robalos de 10 kgs, corvinas 
de 50 kgs, e tudo lhes corre 

bem. Cá para o meu lado, a 
cada passo, as maiores mi-
sérias piscatórias batem-me 
à porta. Calham-me bogas 
e mais bogas. Recordam-se 

de eu ter trazido a estas pá-
ginas uma odisseia na Naza-
ré, em que andei à pesca de 
rãs, com uma cana de Light 
Rock Fishing, nas valas de 

rega dos pomares, em Vala-
do dos Frades. É disso que 
falo. Tenho o raro condão de 
atrair todas as desgraças. 
Um pára-raios de marmela-
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metros de sushis e sashimis, 
finalmente de volta a casa, 
a Palmela, para o peixinho 
no forno da Lena e para as 
minhas filhas. Aguardava o 
Fuminobu, um pacholas ja-
ponês que faz o favor de ser 
meu amigo, e que tinha fica-
do de me levar ao aeroporto. 
Pensando que a semana na-
quele país do sol nascente 
já me tinha dado tudo o que 
podia dar. Errado. Com um 
sorriso do tamanho do mun-
do, com aqueles olhos em 
bico que o tornam diferente 
dos meus amigos habituais, 
ele diz-me:

_ Queres ir às trutas?!
O chamamento para mais 

uma aventura é sempre mais 
forte do que a prudência de 
olhar para as horas: 

_Agora?!! A esta hora? …
_ Sim. 
_Se achas que dá tempo, 

vamos nisso. O Garcia vai 
connosco, a Yuki também. 
Vamos às trutas, claro. Mas 
onde?

Para quem está bem no 
centro de uma grande cida-
de, não resulta evidente que 
se possam pescar trutas no 
meio da rua. Muito menos 
quando o anfitrião lhe apa-
rece de fato e gravata, …
para ir pescar. Mas o Fumi 
sabe sempre mais do que 
parece:

_ Sei de um Centro de 
Pesca, a 15 minutos daqui. 
Era um parque temático, 
com escorregas, piscinas, 
etc, e dadas as normais 
condições de tempo adver-
sas, a água fria não convida 
a grandes mergulhos, foi à 
falência. E vai daí, os novos 
donos fizeram das piscinas, 
…lagos. E existem diversas 
variedades de trutas para 
pescar. Há resmas de trutas 
para podermos pescar, em 
cada lago. 

Ensinar
a pescar desde 
muito novos
Daí a minutos, estávamos 

das que envolvem anzóis e 
linhas. Quando penso que 
já não posso descer mais, 
eis que algo me acontece e 
vem uma maleita pior. Hoje 
apareço-vos com uma his-
tória curiosa, sobre trutas 
citadinas. 

Queres
ir às trutas?
Estava eu posto em sosse-
go, no hall do hotel, pequeno 
almoço tomado e já de ma-
las feitas para seguir directo 
ao aeroporto de Kansai, no 
Japão. Depois de dez quiló-

Estava mesmo aflito, sem uma truta para vos mostrar. Passou uma morta, a boiar, e resolvi ferrá-la pelas costas, para o show-off.

Tabela de preços. Os homens pagam mais...
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a parar o carro num parque 
de estacionamento cheio 
de viaturas. Eram centenas 
de “pescadores” entretidos 
a lançar as suas amostras. 
Sim, eles pescam sobretu-
do com artificiais. A cultura 
japonesa não está muito vi-
rada para iscos orgânicos, e 
a industria da pesca produz 

qualidade suficiente para 
alimentar este conceito. Alu-
gámos as canas e carretos, 
comprámos as amostras 
num ponto de venda que ti-
nha, para além disso, cama-
roeiros, coletes salva-vidas, 
bobines de fio, cadeiras de 
encosto, etc. Os anzóis das 
amostras, pequenos po-

ppers e sobretudo pequenas 
colheres coloridas, são inva-
riavelmente sem barbela. Há 
zonas onde apenas se pode 
lançar amostras, outras para 
quem quer pescar à mos-
ca, outras para miúdos, etc. 
Sim, para miúdos. Eles fa-
zem questão de os ensinar a 
pescar desde muito novos. 

E ali estávamos nós, lan-
çando amostras. De quan-
do em quando, um atleta 
do grupo tirava uma truta. 
A miúda que estava a meu 
lado, fazia trutas seguidas, 
sem ter tempo para pesta-
nejar. Reparei que recolhia 
a linha muito devagar, ro-
çando a amostra no fundo. 
Zero encalhes, porque numa 
piscina, ...não encalha. Os 
melhores postos estavam 
ocupados por duas dezenas 
de lançadores de chapinhas. 
Máquinas de fazer correntes 
disparavam água para criar 

um ambiente mais natural, 
dentro do surrealismo de es-
tarmos a pescar com os pés 
no cimento, com uma caleira 
de piscina à nossa frente. 

Resolvi dar um passeio 
pelas imediações. Um dos 
atletas estava positivamente 
a dormir com a cana na mão. 
O espaço é agradável, esta-
va sol, as pessoas disfrutam 
de um ambiente calmo, em 
que apenas a agitação dos 
saltos das trutas quebra o 
silêncio.  Continuei a dar a 
volta ao recinto, constituído 
por diversos “lagos”, cada 
um com a sua especialida-
de. A pesca não me correu 
particularmente bem. Com 
uma cana mole e sem ac-
ção, uma linha fininha que 
convidava a ter a embraia-
gem do carreto ligeiramente 
aberta, falhei alguns toques. 
Em desespero, porque vos 
queria mostrar ao menos 

Pescando trutas à saída do…”correntão”…feito por máquinas

...como nos bailes de gira-discos das sociedades recreativas.
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Esta é ao sério! Estive mais uns quantos minutos com ela, para as fotos de toda a 
gente…o bicho acabou por ser devolvido já sem grande ânimo.

Ei-la, a picar numa colher pequenina, cor vermelha.
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uma truta grande, resolvi 
seguir a técnica dos corvos 
cormorans: uma truta recen-
temente morta que passava 
junto à parede foi fisgada à 

má fila, pelas costas. Feita a 
foto da praxe e já mais con-
fiante na possibilidade de 
reportagem, fui a elas com 
ânimo redobrado. E lá apare-

ceu a truta para as imagens, 
aos pulos. O Garcia lutava 
contra o infortúnio. Numa as 
passagens que fiz por ele, 
não me desviei a tempo, e, 

O Gustavo Garcia, pouco antes de ser “escorraçado do local” pelo fiscal, por estar a pescar à amostra, num sector de mosca.

Truta de 1 quilo feita por um simpático japonês, …à mosca. Restituída à água, …ao que se seguiu um pulo no ar, de contente, que lhe fez saltar a mascara anti-espirros.
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num lançamento pouco con-
vencional, teve o cuidado de 
me lançar a amostra acima. 
Agarrado pela testa, acabei 
por desferrar, embora eu 
ache que ele nunca seria 
capaz de parar uma corrida 
minha com linha tão fina, um 
0,20 mm fraco. Estou com 
82 quilos…e num primeiro 
arranque, bem motivado, eu 
estou convencido que ele 
não me aguentava. 

Procura-se,
viva ou morta,
a truta leopardo
Yuki, técnica de logística 
de uma empresa ligada 
ao sector da distribuição 
de equipamentos Daiwa, 
Shimano, Xesta, etc, dava 
os seus primeiros passos 
no maravilhoso mundo da 
pesca. E pescou! Quando 
tudo levava a supor ser um 
primeiro dia de pesca sem 
primeiro peixe, ei-la que 
aparece com uma truta aos 
pulos. À minha frente, um 

pescador de mosca travava 
uma luta frenética com uma 
truta de 1Kg, conseguindo 
pô-la a seco ao fim de al-
gum tempo de trabalho. Re-
parei no cuidado com que a 
desferrou e restituiu à água. 
Outro artista com ar mais 
pro, sacava trutas com uma 
pequena chapinha amarela 
de 1 grama, e recorria a um 
marcador fixo ao cinto das 
calças, para saber no fim 
quantas teria pescado: mar-
cava 15 quando olhei para a 
maquineta. 

Uma das variedades de 
truta que existe nos lagos, 
é altamente agressiva, e 
ataca as outras ferozmen-
te. Por esse motivo, a or-
ganização resolveu colocar 
cartazes, onde se podia ler: 
Procura-se, viva ou morta, a 
truta leopardo. A captura de 
um exemplar valia a oferta 
de um simpático bidon de 
água. Porque me passou 
uma bem perto, tentei a 
chance e consegui ferrá-la. 
As malhas pareciam-me ser 
as da famosa leoparda. Mas 

não, rebate falso, tinha ma-
lhas mas não eram as que 
valiam bidons…

Quem sabe daquilo são 
os inúmeros corvos mari-
nhos que pululam no local. 
Eles perceberam muito ra-
pidamente que algumas 
trutas não suportam a ope-
ração de restituição à água 
e ficam debilitadas. Por eles, 
comem-nas com ou sem 
malhas. Não fazem questão 
de ganhar os bidons da re-
compensa, com o logotipo 
da organização.

A Yuki, a fazer a primeira truta da sua vida.
Simpática e sempre disponível

para ajudar os portugueses. Sorriso maroto de uma japonesa de 23 aninhos, com um grande futuro de pescadora pela frente.


