| 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 308 X
GOLD deste mês é Diogo Costa
Pinto do Feijó que capturou um
belo Achigã.

O Diogo Pinto orgulhoso do Achigã capturado.

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 Leonardo Miguel Carreira Louro.
O texto intitula-se “Vamos lá perceber os peixes … ”.

"Histórias de Pescadores"
Num fim-de-semana de sol, fui pescar para a Lagoa de Óbidos com o meu pai.
Nesse dia, eu estava com bastante sorte, porque tinha apanhado 2 bóias.
Quando cheguei ao pesqueiro, estavam vários pescadores a pescar ao fundo e a tirarem douradas e robalos aos "baldes"...e fui
logo "sacar" do material para não perder a enchente, porque entretanto a maré iria virar e o peixe descia para o mar com a
corrente da vazante.
Rapidamente, montei a cana de fundo e preparei o material, com tanta pressa que no lançamento me esqueci de abrir o carreto e parti a linha.
Então fui a caixa para ir buscar outra chumbada e não tinha lá mais nenhuma chumbada, tinha gasto a última e tive de pedir
ao meu pai, ele lá me deu então uma chumbada.
Fiz então uma laçada forte, para ser mais rápido e já com um anzol empatado, isquei e lançei.
E estico a linha... espero um bocado e sinto a dar toques. Dei um puxão e comecei a puxar com força, porque estava pesado.
Quando chega cá fora, vi a minha chumbada embrulhada e o estralho do anzol também embrulhado noutra chumbada e noutro
estralho, que era a minha chumbada perdida e com muita sorte, no anzol da chumbada perdida tinha "embuchada" uma
dourada de 800gr.
Até que enfim tive novamente sorte.

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

