| 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 308X
Gold deste mês é Marco Maciel da
Silva de Lousada que capturou este
belo barbo.

O Marco orgulhoso da captura deste Barbo com 3,500 Kg
e 65 cm de comprimento, numa pescaria no rio Douro.

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 Vítor Barros de Caxias. O texto
intitula-se “Vamos lá perceber os peixes … ”.

"Histórias de Pescadores"
Andava eu à pesca com um amigo na barragem de Pego do Altar. Tínhamos chegado cedo para colocar o barco na água e
tentar capturar uns achigãs. Era um dia de sol, com pouco vento e bastante agradável para a pesca. Estivemos durante cinco
horas sem pescar um peixe, amostra, atrás de amostra e nem uma captura.
Depois de termos comido uma “bucha” lembrei-me de perguntar ao meu parceiro se tinha alguma amostra na sua caixa que
ainda não tivesse utilizado. Ele respondeu que havia dias assim em que o peixe nada quer.
Teimosamente voltámos a colocar o barco na água para tentar enganar um dos difíceis achigãs.
Estávamos quase a desesperar quando me lembrei de colocar uma amostra de vinil que há muitos anos não utilizava. Um
lançamento e zássss um peixe com cerca de um quilo. Um segundo lançamento e uma nova captura. Apressei-me então a
retirar do saco uma nova amostra para que o meu companheiro pudesse capturar uns peixes. Ora por incrível que pareça em
menos de uma hora conseguimos capturar 32 Achigãs todos entre um quilo e os 2,250 Kg. Ainda hoje estou para perceber
porque razão o peixe só saiu com aquela amostra que guardo religiosamente.

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

