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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 Rodrigo Ferreira de Santarém que capturou uma
carpa e que prontamente registou fotograficamente este momento,
antes de o devolver às águas da barragem dos Patudos em Alpiarça.

O Rodrigo com a bela carpa que capturou nos Patudos.

Sou o Rodrigo Ferreira, de 13
anos, sou leitor assíduo da revista
MaisPesca e gostava que publicassem a minha foto com uma
carpa pescada nos Patudos Alpiarça.
Foi pescada à francesa e depois
de tirar a foto e de a desinfectar,
devolvida à água. Vou voltar a apanhá- la mais tarde quando já estiver
maior.

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 João Carlos
Fonseca Pereira da Cascais, que nos mostra que a
pesca é feita destas coisas. O texto intitula-se “A sorte
da pesca”

"Histórias de Pescadores"
“Pescava eu com um amigos numa barragem no Alentejo profundo, junto a Mértola, numa barragem de média dimensão,
quando o meu Amigo António, ao lançar a sua amostra, para tentar capturar um Achigã, embrulhou a linha do carreto de tal
forma que me prontifiquei de imediato a ajuda-lo, tal era a confusão de linha.
Ao fim de cinco minutos, o António disse que não puxa-se a linha, a que respondi que não era eu, foi então que ele me referiu que tinha um peixe preso no anzol. Desembrulhamos a linha o mais depressa possível e quando ele começou a enrolar a
linha para seu espanto deu com dois Achigãs no anzol. O segundo de maior porte atacou o primeiro que se debatia com a
amostra, ficando assim os dois presos. 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.
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a revista do pescador português

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

