Pesca Desportiva

Notícias Go Fishing

WORKSHOP JIGGING
na GO FISHING-Almada

Plateia muito atenta aos ensinamentos de Sintaroh Tsutsumi, vindo do Japão para ensinar o que sabe sobre Jigging.
Realizou-se no passado dia 23.06.19, nas instalações da GO Fishing, mais um
encontro de pescadores desportivos, desta vez subordinado a um tema cada vez
mais importante e actual no panorama da pesca à linha em Portugal: O Jigging.
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Os produtores japoneses apostam no design, performance, na exaustiva procura da excelência. Em suma, em qualidade.
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steve entre nós um
reputado pescador,
Sintaroh Tsutsumi,
de Kochi, Japão. Trouxe-nos
a sabedoria de quem é responsável pelo departamento
de investigação e desenvolvimento de produtos de uma
das mais conceituadas marcas produtoras de equipamentos de pesca japoneses,
nomeadamente canas e jigs
Deep Liner.
Dos laboratórios da marca saem equipamentos topo
de gama, estudados e preparados para pescar desde
as profundidades habituais
a que se trabalha por cá,
60 a 120 metros, até fundos
que podem exceder os 500
metros. Para isso, a gama
conta com três comprimen-
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tos de canas Logical, 1,70,
1,80 e 2,10 mts, cada uma
delas com dez possibilidades de acção diferentes.
Foram apresentadas canas com acções que vão
das vulgares e ligeiras 30
gramas, até às versões pesadas, de 600, 800, 1000 e
mesmo 1500 gramas.
Fez sucesso a informação
de que é possível encomendar jigs à unidade, “taylormade”, sendo opção do
cliente escolher o formato,
o peso, e a cor pretendida.
Encomendar um jig apenas,
de acordo com os requisitos de cada pessoa, é algo
que não acontecia até aqui.
Permite fazer experiências
de cor, peso, vibração, com
um custo mínimo, ou seja, a
compra de uma só unidade.
Particularmente notadas
as explicações dadas sobre

Oferta de chapéus, camisolas e polos a todos os participantes.

Os modelos SPY, SPY V e SPY Narrow, da Deep Liner. O stock foi todo…até às 500 gramas de peso.
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Explicação técnica sobre a fuga dos pequenos peixes de cardume perante o ataque de predadores.
o tipo de comportamento
dos cardumes de peixe miúdo perante os predadores, e
as diversas opções de pesca que estes proporcionam.
Foram distribuídos catálogos e oferecidos chapéus,
polos e diverso merchandising da marca Deep Liner, a

todos os participantes.
Tal como aconteceu
aquando da apresentação
das técnicas de light rock
fishing, em que tivemos em
Almada a presença de dois
dos melhores pescadores
europeus da actualidade,
António Pradillo e Raúl Gil

Loja GO Fishing Almada: cada vez mais
um ponto de encontro de todos os que procuram artigos técnicos, de alta qualidade.
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Durá, de Valência, Espanha, este tipo de encontros
irão continuar a acontecer.
É intenção da empresa GO Fishing continuar
a apostar na divulgação
de modalidades de pesca diferentes dos padrões
standard no nosso país, os

quais assentam sobretudo
na pesca com isco orgânico.
Há algo mais para fazer,
outras técnicas serão apresentadas. A pesca não se
esgota no lançamento de
um anzol com uma minhoca para a água.

Produtos importados directamente do Japão: qualidade a preço justo
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