| 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 Ivo Emanuel Costa
Mota de Casais de Alem, Porto de
Mós que capturou uma pequena
perca e que prontamente registou
fotograficamente este momento,
antes de a devolver à água.

O Ivo mostra um dos pequenos peixes pescados na sua
primeira pescaria.

Histórias de Pescadores
Reservando-se a Mais Pesca ao direito de cortar excertos do texto – que não alterem o conteúdo do mesmo – aqui vai o texto vencedor, do nosso leitor Rafael Palma de Oliveira, de
Oliveira do Bairro. O texto intitula-se “A atribulada estreia de um pescador… ”.

"Histórias de Pescadores"
A história que vou contar decorreu quando tinha 8 anos, e estava a passar férias na barragem do Maranhão, com os meus pais
e seus amigos.
Era um dia de sol intenso e não estava a dar muito peixe, como eu era inexperiente nesta arte estava a ficar desmotivado e já
a pensar em desistir. Nisto persisti um bocado e de um momento para outro a ponteira da cana dobra e de seguida outro esticão
que me derruba a cana. Eu admirado, puxo a cana (com a ajuda do meu pai) e é o nosso espanto e de todos os pescadores
que ali estavam quando não é um, mas sim dois peixes, um enfiado na linha e outro no anzol.
Todos os pescadores rodearam-me a mim e ao meu pai para ver o que se tinha passado e com todas as opiniões do sucedido,
chegamos á conclusão que a primeira carpa (1,5 kg) ao "xupar", o isco entrou-lhe na guelra e passou a mesma, subindo assim
para cima do anzol, e a outra carpa, (1,3 kg) ao ver o isco atirou-se. Depois de tudo foram devolvidas à água correctamente
tratadas, e assim foi o meu primeiro e atribulado dia de pesca.

Este passatempo é patrocinado por Amadeu Carneiro, Lda.
Os participantes devem enviar os respectivos contactos telefónicos para posterior contacto.
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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

