Pesca Desportiva

Pesca Embarcada

Texto e Fotografia: Redacção

GO Fishing
Mais que mar

Embarcações novas, com 2 motores Honda 200 HP

A GO Fishing é mais do que uma loja de pesca. A GO Fishing também é mais que mar
e rege-se por esse lema, apostando igualmente em charters de pesca de elevada
qualidade, para todos os que procuram um serviço de excelência.

N

um país cada
vez mais direccionado para o
turismo, a marca apostou
em três embarcações RODMAN de 9 metros, totalmente equipadas para a pesca
desportiva, com 2 motores
de 200 HP Honda, duas delas localizadas na Marina de
Sesimbra e uma terceira na
Marina de Ponta Delgada,
em S. Miguel, Açores, para
cumprir esse objectivo.
Estivemos à conversa
com Vitor Ganchinho, gestor
da empresa, para saber qual
o caminho deste projecto
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que não se resume apenas
a uma loja de pesca com
produtos de topo.
Notícias do Mar–
O projecto GO Fishing é
um projecto relativamente
recente e abrange mais do
que uma loja de pesca. Os
charters são um complemento da loja ou a loja um
complemento dos charters?
O mar é só um, pese esteja dividido em oceanos.
A GO Fishing é um pouco
isso, uma empresa que é
multifacetada nas suas variantes, mas que na globa-
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lidade das suas valências
representa um todo, uma
ideia. Nós gostamos de
mar. Para nós, faz sentido sair para o mar, e para
isso necessitamos das
nossas embarcações, faz
sentido pescar, e por isso
necessitamos de equipamentos de pesca. E para
nós, só faz sentido fazêlo em total segurança e
com qualidade, daí o tipo
de serviço proporcionado
ser também um pouco melhor, diferente daquilo que
é corrente. Não nos basta
um dia de pesca “bom”.

Nós insistimos no conceito” um dia incrível”. Trabalhamos muito para isso. A
verdade é que os nossos
clientes quando voltam
ao cais fazem-no com um
sorriso nos lábios e com a
ideia de que valeu a pena.
E voltam a sair com a GO
Fishing! A ideia de pesca/
aborrecimento, connosco
não faz sentido. A pesca
é muito divertida, é muito
dinâmica, e nós levamos
as pessoas a locais onde
isso é uma evidência. Toda
a gente pesca, e muito,
mesmo os iniciados. Nós
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ros. Mas nós adicionamos
muito valor a uma saída de
pesca. Desde logo os equipamentos: a GO Fishing
fornece a cada um dos
pescadores canas e carretos e linhas topo de gama.
As iscas estão incluídas e
são frescas, de qualidade.
Ou fornecemos jigs, vinis,
etc, de marcas de primeira linha. Depois, apostamos muito em ir a locais
onde existe efectivamente
peixe. Isso significa fazer

muitos quilómetros de
mar, porque todos sabemos que junto aos portos
o que há são desertos sobre explorados. Entendo
as empresas de charters
marítimos: porque cobram
muito pouco, não podem ir
longe, porque o combustível é caro. Nós vamos.
Por isso temos barcos
rápidos, para fazer as distâncias em muito menos
tempo. A seguir, o catering, que na maior parte

dos casos das empresas
operadoras é inexistente,
e que para nós é um complemento
interessante,
acrescenta valor ao nosso
dia. Uma saída de pesca
não é igual se tivermos
uma taça de champagne,
ou um bom vinho verde
gelado na mão e umas
lagostas frescas, uns perceves, uns lavagantes no
prato. Nós adicionamos ao
factor pesca muitas outras
coisas, que na sua totali-

levamos miúdos que nunca pegaram numa cana de
pesca, e …pescam a valer!
E os pais vão com eles e
adoram vê-los descobrir
um mundo novo.
NM – Foi esta euforia de
turismo que levou a que as
saídas de pesca se tornassem uma aposta cada vez
mais forte? Sente-a como
uma aposta forte?
Nós trabalhamos muito
com turistas. No segmento médio /alto, para o qual
estamos vocacionados, os
valores de saídas são um
pouco acima dos 25, 30
euros que são correntes
na praça. Os nossos valores começam nos 80 eu-

Lance espectacular, de um sarrajão feito em LRF com linha 0.06mm e amostra Xesta de 12 gramas
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dade transformam um dia
vulgar, num dia inesquecível. Para o turista que nos
visita, os nossos valores
são correntes, diria até
algo baixos, atendendo à
qualidade do nosso serviço. Eles dizem-nos isso,
ao fim do dia.

Quanta sabedoria e ciência, no olhar deste valenciano, o pai do Light Rock Fishing em Espanha

Gustavo Garcia a preparar o lanche para os clientes GO Fishing
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NM – O que pode um
cliente esperar de uma saída
de pesca na GO Fishing?
Pode esperar tudo. Porque nós estamos vocacionados para esse “tudo”.
Começamos por ensinar
a pescar. Promovemos
regularmente acções de
formação na sede da empresa em Almada, e mostramos o que há de novo,
em termos de técnicas e
de equipamentos de pesca. Porque todos somos
pescadores, falamos sobre pesca, sobre peixes,
sobre segurança marítima. É sempre interessante
debater pontos de vista,
ir ao detalhe, contar experiências. A seguir, nós
preparámos muito bem as
embarcações para aquilo
que fazemos, temos muito conforto, WC, camas,
mesa de refeições, frigorifico, microondas, etc. Para
além das inegociáveis
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Os sempre simpáticos e presentes golfinhos, numa magnifica foto de Carlos Abreu
questões da segurança,
(todos utilizam o obrigatório colete salva-vidas
automático, em acto de
pesca ou não), nós temos
a bordo pessoas que são
incansáveis a dar indicações, a ensinar a fazer, e
os resultados falam por si:
excelentes pescarias, divertimento garantido! Para
além disso, são dadas informações de carácter turístico, explicamos como
funcionam as correntes,
os ventos, as razões de o

peixe estar aqui e não ali.
Um pouco de cultura de
mar nunca é demais.
Para nós, o tempo que
nos é concedido pelo
cliente, seja estrangeiro seja nacional, é para
ser disfrutado em pleno.
Quem nos confia um dia
da sua vida, está a entregar-nos nas mãos uma
responsabilidade
muito
grande. Nós assumimos
que a pessoa tem de chegar a casa e tem forçosamente de ter um turbilhão

Uma mesa de qualidade, para clientes de qualidade
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confia a sua segurança e
conforto. Os comandantes
GO Fishing são pessoas
responsáveis, com mais
de 30 anos de experiência.

orgânica, com vinis, com
jigs metálicos. Lançamos
desafios aos clientes! Nós
promovemos o catch& release, a quantidade de peixe normalmente excede
em muito aquilo que é necessário. Aquilo que nos é
pedido é um dia bom, divertido, não é encher caixas de peixe para fritar em
casa…são ideias diferentes. Voltar à Marina de Sesimbra, e fazer um almoço
de meia tarde, com o peixe
pescado pelo próprio, é interessante. Fazer uma colecção de peixe congelado
no frigorífico …não é. Não
penso que haja qualquer
semelhança nos objectivos, nos meios, e sequer
nas pessoas que pretendem um ou outro serviço.
Por nós, não sentimos
concorrência, de todo.

NM – A concorrência é
sempre saudável. Sente que
este tipo de serviço, bem diferenciado, pode melindrar a
oferta existente ou acaba por
haver espaço para todos?
São conceitos diferentes. Uma coisa é acordar
às 4 da manhã, pescar das
7.00h da manhã às 8.00h
da tarde, chegar a casa
às 11.00h da noite, tendo
como único objectivo encher uma lata de peixe,
com ou sem qualidade,
com ou sem tamanho legal, com melhor ou pior
ambiente a bordo, com
linguagem mais ou menos
própria, sem mover uma
perna, porque não há espaço. Outra bem distinta
é sair à pesca com amigos, homens e mulheres,
pescar uns peixes, largar
alguns de volta à água,
conversar com pessoas,
provar uns petiscos, experimentar um bom vinho,
pescar a mesma espécie
de peixe utilizando técnicas e equipamentos de
pesca diferentes, com isca

NM – Com um par de
anos de serviço como definiria a procura que este
serviço tem em termos de
clientela? Que outro tipo de
serviço pode a GO Fishing
proporcionar como complementos à pesca?
A procura tem vindo a
subir, a ponto de já necessitarmos de mais comandantes para os nossos
barcos. Quem nos contacta pretende ter garantias
de serviço com qualidade, mais do que qualquer
outra coisa. São pessoas
exigentes, sabem o que
querem, e muitas delas
já passaram por serviços
alternativos, baratos, sem
garantias. E preferem pagar um pouco mais, mas
saber o que vão encontrar,
saber que colocam a sua
família, os seus amigos,
em boas mãos. Porque
fazer um charter marítimo
bom, tem custos. E a conclusão a que chego é de
que existem pessoas para
quem uma saída num barco a gasóleo agrícola, com

Um momento de felicidade, na lente de Carlos Abreu
de emoções, de sorrisos,
de fotos, de filmes, de
vontade de partilhar as experiencias vividas com os
seus amigos próximos. Os
nossos clientes voltam e
trazem amigos. E por isso
crescemos enquanto empresa.
Faz parte das nossas

preocupações sair com
boas condições de tempo. Não nos encontrarão
no mar a ver sofrer os
clientes, e a encolher os
ombros. Quando saímos,
fazemo-lo por sabermos
ter condições de mar para
poder proporcionar um dia
agradável a quem em nós

Gustavo Garcia com um pargo de 5kgs.
Captura filmada para um programa do Canal Caza & Pesca, de Madrid
52

2018 Setembro 381

Pesca Desportiva

Barcos de 2 motores são uma segurança acrescida numa embarcação MT
3 horas de caminho até ao
local de pesca, com um
espaço de 50 cm para posicionar o corpo durante
12/ 14 horas, sem WC, sem
comida, sem equipamentos de segurança de qualidade, com um só motor
(e quantas vezes velhinho
e sem revisões), sem mais
do que uma caixa à frente
para pôr peixe, …vai bem.
E para outras pessoas, …
não. Há quem queira muito mais do que isso, e nós
GO Fishing estamos preparados para essas exigências.

Relativamente a outros
serviços relacionados com
pesca, e para além das acções de formação em terra, que desenvolvemos na
GO Fishing em Almada,
temos a apresentação de
técnicas novas, o LRF, Light Rock Fishing, que tem
sido um sucesso. Vamos
agora começar a pescar
com uma técnica japonesa, a Tenia, que tem sido
um sucesso para os sargos, os pargos, etc. Não
nos cansamos de inovar,
e com isso ir ao encontro
das expectativas dos nos-

Os estrangeiros adoram os nossos queijos frescos de cabra, e os lavagantes
2018 Setembro 381
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sos clientes.

Um amigo dinamarquês com uma bonita abrótea. Cliente feliz!

NM – Como vimos hoje, um
lanche ao estilo “marisqueira”
é sempre um mimo. É sempre assim ou são os clientes
que têm essa opção?
O nosso lema é “mais
que mar” e não é por
acaso…sair connosco é
mesmo mais que pescar
peixe. Também na área do
catering procuramos ser
diferentes. É seguramente
difícil encontrar na área da
pesca desportiva nacional quem dedique tanta
atenção aos pormenores
como nós. Se oferecemos
lagostas, elas têm de ser
absolutamente frescas, de
proveniência controlada,
se tratamos de perceves,
queremos saber de onde
vieram, quando foram
capturados, qualidade das
águas no local, etc. Prestamos muita atenção ao
ponto de cozedura das ca-

nilhas, dos lavagantes, …
queremos tudo perfeito.
Também as bebidas
têm as suas temperaturas
certas, e estamos sempre atentos. Procuramos
ajustar a oferta ao tipo de
pessoas que temos a bordo. Se são estrangeiros, já
sabemos que os mariscos
locais são sempre objecto
de mais curiosidade. Os
nossos perceves da Arrifana, da Carrapateira, de
Peniche, são campeões de
cometários abonatórios.
As canilhas do Algarve são
objecto de grande curiosidade. O nosso vinho verde de marca própria, GO
Fishing, feito em Melgaço,
é apreciado. Oferecemos
sempre umas garrafas aos
participantes, em embalagens de cortiça com o nosso logotipo. Mas também a
nossa tábua de queijos e
pão da Lagoínha vale uns
quantos…likes!

Dos melhores pescadores europeus no activo: Raúl Gil e António Pradillo, de Valência.
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