PASSATEMPO |

Mitchell com os jovens
Celebrando os seus 60 anos de existência, a Mitchell decidiu apoiar estes passatempos de
forma a incentivar os mais jovens na prática da pesca desportiva.
É desta forma que nos meses seguintes se irá promover a pesca nas camadas mais jovens
com o apoio de uma marca que também tem na juventude a sua aposta forte.
Fotografia
Para o passatempo de fotografia, o vencedor do carreto
Mitchell 300X PRO deste mês é o Miguel Duarte de 12
anos que capturou
este barbo no rio
Mondego na companhia do seu amigo Rui
que prontamente registou fotograficamente este momento.

Histórias de Pescadores
Reservando-se a MaisPesca ao direito de
cortar excertos do texto – que não alterem
o conteúdo do mesmo – aqui vai o texto
vencedor, do nosso leitor Yohann Dany
dos Santos de Almargem do Bispo, que
nos mostra que às vezes, saber esperar é
uma grande virtude. O texto intitula-se
“Um dia divertido”. E não é o que são
todos os dias de pesca?

O Miguel e o seu barbinho do Mondego.

"Histórias de Pescadores"
“…tínhamos estado numa ribeira por volta das 10 horas em Tomar. Fui com dois amigos, durante a manhã e não apanhei
nada… Depois fomos almoçar perto das 13 horas. Durante o almoço um dos meus amigos sugeriu que da parte da tarde fossemos pescar a um lago que ele conhecia… e lá fomos a esse tal lago. Mal meti a cana na água veio logo um carpa, passado
uma hora vem a segunda e os outros sem apanhar nada… cerca de 10 minutos depois vem a terceira carpa. Desde aí, apanhei
16 carpas em 1:10h. Eu todo contente que era o único que apanhava alguma coisa, parei de apanhar pois elas não picavam.
Depois de 20 a 25 minutos à espera o João, que era o mais velho, tira uma carpa com 5,6 kg. Isto é que é sorte…"

Este passatempo é patrocinado pela Amadeu Carneiro, Lda.
Deverão incluir-se nos dados dos autores, os respectivos contactos telefónicos para posterior contacto.

Os leitores deverão enviar o material a concurso para a Redacção
pelo e-mail: cmabreu@calibre12.pt
referindo o nome, morada e número de telefone
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